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Akademi for mennesker

Indehaver Ole Vadum Dahl I selskab med en af sine faste st0tter I ID Academy, 0konomichefUlIa !.au..- UIla er fantastlsk for vlrksomheden - en
krumtap og s0jle, slger Ole Vadum Dahl am UIla !.au, sam har vreret ansat 119 Ar.Ulla Lau, sam er gift med S0ren Lau, Indehaver af Lau Frugt & Gr0nt
pARandersvej I Silkeborg, er hovedArsag til, at ID Academy admlnistreres fra Silkeborg. Ole Vadum Dahl selv er bosat pA Sjrelland - men overvejer
10vrlgt a t flytte til Silkeborg med sin famille. Dette hrenger blandt andet sammen med, at ID Academy.afdelingen pAHattenres udvlkler slg rlgtig
po sitiVI. Samlet har vlrksomheden tI ansatte pAfuld tid og I al120 fasttilknyttede - f0rst og fremmest undervlsere.

Kurslsterne, sam undervlses pA ID Academys afdeling I
Silkeborg, kommer fra hele Jylland og Fyn. Siden 2011
har de haft mullghed for at tilvrelge overnatnlng pA
Hattenees, som tidllgere var hotel og restaurant,

Livskunst
Lederen af ID Academy bru 
ger betegnelsen »livskunst
redskaber« am nogle af de
ting, der gerne skulle komme
ud af undervlsningen.

Redskaber, sam kan rages I
bru g i forhold Iii stress og
selvfulelse og i vores kornmu
nikarion med andre menne
sker,Det gtelder parforh oldct,
det gailde r karriercn osv.

• Og sA mener jeg evrigt, at
tingene bliver Iidt ligegyldlge,
hvis ikke de r kommer Iidl
bedre mennesker ud af, hvad
vi foretager as. Vi skal have
mere narurlig venlighed pA
banen, for der er ikke ret
mange sam rejser sig for den
handicappede i roger eller
bussen. Og der fald er rigtig
mange dArlige bem rerkninger
til dem , sam sidder ved kas
sen i superrnarkedet, Iyder
Ole Vadum Dahls opsang.

Nerop del at veere handi
cappet, ja de t kender han til
pAallerneermes te hold.

PAgrund af sygdom rniste
de Ole Vadum Dahl nemlig
synet sa m 16·Arig . hvilket
ikke forhindrer ham i med
succes at drive en virksom
hed .

- Jeg har ikke tid til at vrere
blind , og I evrigt plejer jeg at
sige, atjeg ikke er blind. I ste
del siger jeg, at jcg ikke kan
se, siger Ole Vadum Dahl.

• Ogjeg har valgt at ide ntifi
cere mig med at vaire en
mand, sam ha r nog le ideer og
sam gerne vii d rive og udvikle
en virksomhed. I stedet for at
identificere mig med den be
grrensning, at jeg er blind .
Hvis ikke man har en god
selvf01else, sA bliver Iivskvali·
teten ogsAderefler. God se lv·
f01else er, al man har en na·
turlig glrede ved at vrere slg
selv, lilf0je rVadum Dahl, sam
se lv har cirka 100 dage am
Aret, hvor ha n bidrager til un ·
dervisn ingen af kursiste r i ID
Acad emy.

rnetode, Det foregik Il okaler i
Mejlgade i Aarh us. Efter
spa rgslen vokse de, og derfor
valgte man at Abne afdelinger
i Kebenhavn og senere Dru e
holm pAMldtsj ailland.

Silkeborg-afd elin gen af ID
Academy blev rilfejet I 2007 .
de ferste fire Ar pAVesterga
de. Og Vadum Dahl s neeste
skridt kan meget vel blive, at
ha n ogsAprivat valger at flyt
te til Silkeborg.

· Jeg har alle Arene gerne
villet tilba ge til Silkeborg,
hvor jeg boed e fra 1988·
1995, siger Ole Vadum Dahl ,
som I ejeblikket bor med sin
hustru og to mindre bern ved
Drueholm mellem Ringsted
ogKege.

MesterlilE!re
Del begyndte for over 30 Ar
siden, hvor Ole Vadum Dah l
sam ung blev ansat pA en
degni nstirution for rnisbru
gere ved Aarhus.

. Jeg kom i en slags rnester
lsere sam psykoterapeu t , og
Iige siden har jeg levet af at
arb ejde med mennesker, for
teeller lede ren af IDAcad emy.

I en Arrrekke rejste han
rund t I hele Europa, hvor ha n
afholdt kurser, og gennem ti·
den ha r han skre vet flere
bes tseller-boge r ind en for sit
felt.

I period en 1990·1996 dre v
Ole Vadum Dahl f0rste gan g
kursusvirkso mhed i Silke·
borg. Det var pA Sankel
marksvej, og metoden den
gang var NLP.

ID terapi-metoden har Ole
Vadum Dahl selv stAet for ar
udvikl e, og i 1998 sesatte han
den ferste psykoterapeut-ud
dannelse efter nerop denne

le n, hvor folk kan komme ind
fra gade n og vasre med, for
tzeller Ole Vad um Dahl , S6 Ar
og dansk pioner inden for
psykoterapi og selvudvikllng.

--
I

sisternes ensker, forreeller Ole
VadumDahl.

I den totalrenoverede ejen
dam tAde r IDAcademy blan dt
ande t over 10 lejligheder og
10 vrerelser, som kursisterne
har mulighed for at le]e.

. Vores kursister kommer
fra Iige fra Sydfyn Iii Skage n,
og rigtig mange benytter sig
af mulig heden for at overnar
te oDer er praktisk, men sam
tidig skyldes del ogsA, at
mange ensker a t komme lldr
veek fra hverd agen , nArde er
pAkursus. Del sociaIe aspekt
beryder mere og mere for
folk. MAske fordi vi befinder
as i en tid med meget pseudo
social omgang . Facebook for
ekse mpel- blandt mennesker,
siger Ole Vadurn Dahl.

Sammenlagt er der i eje
blikket hele 19 hold, sa m er i
gang med psykoterapeut-ud 
dannelsen . heraf otte hold pA
Hartena s.

Denne uddannelse udger
over halvdele n af aktiviteter
ne I ID Academy, sam derud
over har blandt andet
coach ing, selvudvikli ng og
mindfulness pAprogrammet.

• Og en gang am ugen har vi
pA Hatten ees rned ltationsaf-

papeger Ole Vadum Dahl.
Indtil 2011 foregik kursus

aktivitete rne i Silkeborg i
mere tradi tionelle orngivelser
i et tidlige re ban klokale pA
Vestergade .

. Vi var rigtig glade for at
vrere pA Vestergade, men pA
Hattenas har vi fAel to kur
suslokaler mod tidli gere et , I
det hele taget kan vi meget
bedre imedekomme kur-

Silkebo rg-destinationen
finder man pAHatten ees ved
Sejs . midt I skoven og Iige
ned til Silkeborgseerne. SA·
dan har det varet side n 2011 ,
hvor IDAcademy rykkede ind
i de l tid ligere Hotel Ny Harte
nees . en velkendt lokalitet
blandt silkeborgenserne.

Og netop flytningen hertil
har medvirket til a t udvikle
forremingen i positiv retning,

Hvert Ar modtager cirka 600
kursister inspiration til livet i
ID Academy. Kursu svirksom
heden, sam blandt ande t til
byder en fire·Arig psykotera
peutuddannelse, ha r trods
krise oplever et stigende akti
vitetsniveau de senes te Ar.

. Vi er sluppet godt igen
nern, og 2009 og 2012 ha r
faktisk vreret de hid til bedste
Ar i ID Academy, fort eeller
stifter og ind ehaver Ole Va
dum Dahl.

Virksomhede n ad ministre
res fra Silkeborg, og der fin
des kursusafdelinger Ire ste 
der i lander: ID Academy
Copenhagen pA0 sterbro, ID
Acade my Drueholm pASjrel·
land sa rnt ID Acad emy Silke
borg.

Tekst: Jakob Schmidt
Folo: Martin Ballund

10Academy med
s~vel hovedkontor
som kursusafdeling i
Stlkeborg holderfokus
p~ denpersonlige
udvlkling
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Team Manager til Jyske Medier Online
Jyske Medler er IIgesom resten at den danske medlebranche Inde I en
eksploslv udvIkllng. hvor online Indtapr en stadlg stBrre roIle. VIlBpr en
Team Manager. der skal bldrap til at udvlkle forretnlngen omkrlna Ala af
online markedsferlng.

Jyskemedier _-,--_ -,---,---,---,--_ -,---,---,---,---,------,--,--_.,-----,--_ ---,
Jyske Medier Online er en del af Jyske Medier AIS. der udgiver 3 dagblade 08 lS ugeaviser. tesuden omfanet koncernens ak·
tivlteter trykkerivlrksomhed. distribution, web. radio og graflsk produktion. Jyske Medler A/S kan via disse selskllber pre
ducere 08 formidle nyheder, anl"lOllCl!f 08 marl<edsferiogsstrlltegier til flere end SOO.OOO lcesere 08 over 300.000 lynere.
Koncemenbeskz ftlgerknap2S0ansane.Mereinformationp3Jyskemedler.dk

T: 7565 0000 info@kia.dk
F: 7565 0422 www.kla.dk

Losning · Odense · Hjalletup
Skive · Hedehusene

Send din ans"gning med tyde llg
angivelse af hvil ken sti lling, du

s"ger, Aile stilli nger er til snarlig
tiltrcedelse .

Send din ansogning og dit CVtil
info@kia.dk.

Lres mere om KJangaard pc'

www.kla.dk.

KJcergaards 130 veluddannede

medarbeJdere beskre ftiger sig med
optimering af produktionsproces
ser, IT-infrastrukturer og energi. I
afdelmgen for lnd ustriservice og

automation arbejder vi bl.a . med
udviking a1turnkey·l"sninger og
herunder med vision, robotter.

servo. PLC. datafangst og IT
integration .

Kjaergaard

Henvendelse:
Herdu sporgsm~1 til stlllingen. er du velkommen til
at kontakt e Kommerclel Online chef Rune Werllin ~:

76272107eller ruwe@jyskemedler.dk.

Ans"gnlng:
Vllndkalder lebende t ll samtaler, og rnodtagerderfor
gerne din ansegning hurtlgst mu1lgt.

Til gengaeld tll byder vi:
• Et dynamlsk job I "stjyllands mest sp","dende

medlevlrksomhed
• Mullgheden for at f~ IndflydelsepI din egen hver

dag og det salgsteam, sam du skalst~ I spldsen for

Jyske Medie r udgtver onlf~et ste rste nyhedssltes.

Vafo.dk. Hsfo.dk og Frdb.dk. samt tre dagblade. en
rcekke ugeaviser og Radio VlR .

JyskemedierCJn lln E?

Til dag·, alten- og nalhold

Vi s0ger in d us trie lektri kere t il bade

dag-. aften- og nathold. For aile
st ill inger drejer det slg om varigt
arbejde. Oet forventes. at du har

erfari ng I fejlfi ndlng pol PLC·styrede
maskinanloog samt god mekanisk

forstaelse. Du skal vrere i stand til at
arbejde selvstre ndigt og samtidlg
voore e n go d teampla yer.

For yderligere info om stillingerne

kontakt Ronni Ziegler pol 40800081
e ller Henning Christensen pi!!

40800037.

Mrerk ans0gning med hhv. -Industri
dag" "Industr; aften" "Industrl nat ".

All-round
industrlelektrlkere

Vllorventer at du:
• Har salgserfarlng med Mde opsegende- OK rela

tlonssalg
• Er resultatortenteret. engageret og ikke bange for

at blive m~lt

• Er steerk, robust og bckle selvkerende og en team
spiller

• Er meget struktureret
• Br.Ender for at gere en forskel

Du g~r forrest I den dagllge salgslndsats. men har
samtidlg ansvaret for opnaelse af salgsbudgetter, for
struktureri ng af salgslndsats. for m~lopfelgnlng og
fo r at coache og lede vejen for teamet I hverdagen.

Ud oyeratduer endygtlg""Iger. skaldu tiendepI
at opnadine m~1 OK knokle for at scene overllggeren
hejerefor digselvogdinafdeling.

Stigende aktivltet hos vores kunder betyder. at vi har rigt ig t ravlt pa aile

fronter. Vi s0ger med snarlig t ilt rredelse dygt lge elektrikere inden fo r

bygni ngsinsta llatio n og indu stri til hovedkontoret i L0sn ing.

Bygnlngselektrlker
til nybyg

Rul lneret og al.ld lg

Oit primrere a rbejde bli ver e l·i nstal la 

t ion i nye pa rce lhuse. Det e r heIt af

gerende, at d u er rut ineret pa netop

dette fe lt og at d u derm ed kan arbej

de selvstrend igt med opgaverne .

Du er forudseende og god til at plan·
lregge din tid . Det skader bestemt
hel ler ikke, hvis du har et godt og

smittende humor samt et godttag pol
unge mennesker/ lrerlinge.

For yderligere info om still ingen

kontakt He nning Frandse n pa
40800004.

Mrerk ansogn lngen: "Installation '

Industrien opjusterer. Det samme g0r vi.

St llt lngen er 37 tim er arbejdsuge.
Merarbejde kan fo rekomme f
vine perioder, f x ved sneryd
ning.

Har ovenstAende vakt din Inter
esse, skal du sende en ans0gning
vedlagt 01 samt evt . referencer,
som skat vaere os I hrende senen
den 14 febt yar 2013, Anstette l
sessamtaler afholdes umlddel
bart eft er ans0gningsfri stens
udlob. SAfremt du Ikke hat hort
naget 1, marts er stlllfngen besat
t il anden side,

VI f orvent,r, at du er
• Servlcemlnded og samvltig 

hedsfuld med et posft lvt
sml1 .

• Hekstbel og samarbeJdsvllllg,
samt en poslt lv Indstlll ing til
semerbejde med mennesker
f ra fookelllge sedate lag, kul
turer og baggrund .

• Er lndstlllet pA et godt og ken
struktlvt samarbejde med dine
evrlge konegaer I Odlnsgaard.

• HAndvaerksmam fg W S bag
grund

• Har kerekort, gerne tr ailer
kcrt .

• Har egen bU til rAdlghed I ar
bejdrtrden, Idet der vII veere
dage hvor du fungerer som
af loser I andre afdelfng er.

• Ren straffe - og borneatt est

VI ki n tllbyde
• Et alsldlg og udadvendt ar

beJde med gode koll egaer og
arbejdsforhold.

• En afvekslende arbejdsdag.
hvor der s/aeldent er to dage.
der er ens

• Lon efte r overenskomst
mellem ESL og Bollgselskab
ernes Landsforening.

A NDELSBOLIGFORENINGEN

b~ ~2~~~~~!\~!?
a:5P"" eller pi mall til ~ln>gAIlIl.dk.

Sp0rgsmAIkan 09sA rette s pA denne mailadrene eller protelefon
til dr lftslnspektot Kenneth Frederiksen. Du kan lE se mere om

Odlnsgaard pAwww.odlnsgaard.dk

Andelsboligforeningen Odinsgaard
sl/lger 2 ejendomsfunktlonaerer

Med ttltreedelse snerest muligt
50ger vi 2 ejendomsfunktlon·
serer 1 t il vcres bollg omrAde I
Sundparken, scm udgor atdel
log 8 til 13pA Hybenvej 09 Chr.
M. 0 stergArdsvej. med I elt 570
leJemAI, samt en til afdellng ' ·6
beltggende pA SMderbrogade.
Mlmersgade m.v. med I alt 445
teJemU I skal Iigeledes allose I
andre ef Odlnsgaard afdellnger.
I vii IndgA i et team af ejen
domsfunktloneerer i enten Sun
dparken eller Senderbro. 09
reterer til vcres ejenccmsmester
I afdelin gerne.

Dine opgaver vii bt a. omfatte
• Sikre at de grenne omrAder og

bebyggelsen f remstAr renholdt
og velpleJet ,

• IndgAI et team hvor dine er
fa rlnger og viden omkring WS
deles med koll eger,

• Udfore mindre hAndvrerks·
mtesslge opgaver.

• i ndg~ I vlnterberedskabet med
de andre ejendomsfunltt ion·
E rer I vlnterperloden.

Odlnsgaard er en fremadrenet
servlceorlente ret boll gorg anlsa
t lon der admlnistrerer samt byg.
ger 09 I"bende vedll geholder
bollger t il aile. Vi har nren en
' ,700 l ej em~ l og driver en vel
fungerende for enlng p~ et solidt
fu ndament med fokus p~ slkker
drift og hoj beboerservice,
MAlsretnlngen skal opfyldesgen
nem en konstant hojnelse af ser
vlcenlveauet over for yore lejere
samt ved lebende udvlkllng af
beboerdemoltratlet.

Ans"gnl ngen sendes med post t il :

STILLINGER TILBYDES

ID Academy. Silkebor g-afdellng llgger pAHattenees lIge ned til Silkebo rg-seerne, Her
kommer 230·240 kurslster om Aret• • Kurslsterne er vIlde med stedet, og Hatteneeshar
en .jrelden go d bellggenhed, siger ID Academy. lndehaver Ole Vadum Dahl.
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