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“Modstand er altid blevet 
betragtet som den tilstand i 
hvilken man bedst lærer sig 
selv at kende”. 
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Stahl Consulting er ejet og drevet af Ivan Stahl Jacobsen. 
Cand.merc i Human Ressource Management ved Handels-
højskolen i København. Derudover uddannet indenfor 
systemisk teori, ledelse og metode. 

Certifi ceret i personlighedstest og udviklingsværktøjer som 
MBTI, JTI, PAPI, Grafen, SLII og Belbin.

Vejleder og mentor på cand.merc studiet ved Institut for 
Organisation og Arbejdssociologi, Handelshøjskolen i 
København.

Medlem af Consense. Et netværk af professionelle 
konsulenter indenfor organisation og ledelsesudvikling. 

Har baggrund som leder og ledelseskonsulent i både 
offentlige og private virksomheder.

Kernekompetencer:
Ledelse, coaching, HR og organisationsudvikling.

LEDELSE • COACHING • HR • ORGANISATIONSUDVIKLING
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Spørg blot dig selv, hvor du har oplevet den 

største grad af læring og udvikling i dit eget liv? 

For de fl este er svaret: I praksis! I arbejdet med 

konkrete opgaver, der giver mulighed for at re-

fl ektere over egen praksis og egne erfaringer.

Derfor tager vi altid udgangspunkt i din virke-

lighed og arbejder med det, der gør en forskel 

for dig. 

Vores teoretiske baggrund er solid, men vi sæt-

ter en ære i at få fi ngrene i dejen og gøre det 

til en faglig såvel som personlig oplevelse at 

samarbejde med os.

Med venlig hilsen 

Ivan Stahl Jacobsen

“Man må vel sige, at i stedet for

Hvad er dit potentiale? Hvor langt kan du nå, 

hvis du udnytter dine ressourcer og talenter 

optimalt? Hvad forhindrer dig i at nå dine pro-

fessionelle mål?

Stahl Consulting ApS arbejder på mange for-

skellige felter med at frigøre kræfter og poten-

tiale ved at inspirere og udfordre opfattelsen af, 

hvordan verden hænger sammen, og hvordan 

du forstår din rolle i den verden. 

Efter vores opfattelse er udvikling derfor et 

spørgsmål om at kunne, ville og få lov til at tage 

sine grundlæggende antagelser op til diskussion 

og refl eksion, hvad enten det er for den enkelte 

eller for en organisatorisk enhed.

Vi arbejder ud fra den antagelse, at den mest 

optimale læring og udvikling sker i praksisfæl-

lesskaber mellem kompetente og engagerede 

mennesker. Derfor er vores fokus altid på at 

skabe de rammer, der gør det muligt at bringe 

personlighed, faglighed og praktiske erfaringer 

i spil med tillid i højsædet.  

at lære noget

Søren Kierkegaard

behøver ethvert menneske

først at lære, 

hvad der er hovedsagen

at lære.” 

Frigør kræfter og potentiale

Den optimale læring

Hvad gør en forskel for dig?
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