
	  

	  

 

 

Palle Grzona, psykolog, født 1958 

Erhvervsprofil  

2006 - : partner i HumanAct (stiftet som CfOP) 

2003- grzona.dk ApS; egen virksomhed med erhvervspsykologisk rådgivning og 
konsulentfunktioner i private og offentlige virksomheder. 
Samarbejder med Mannaz og IMD som ekstern leverandør.  

1999-2003 Chefkonsulent i DIEU (nu: Mannaz), Center for Business Psychology. 
Ansvar for udvikling og løsning af opgaver indenfor ledelses- og 
organisationsudvikling i danske og internationale virksomheder. Underviser på 
blandt andet Virksomhedsleder (VL).  

2002- Tilknyttet underviserstaben hos International Institute for Management 
Development (IMD) i Schweiz, hvor jeg underviser på både generelle og 
virksomhedsinterne programmer.  

1995-1999 Klinisk psykolog i Århus Kommune, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning. 
Opgaver indenfor udredning og konsulentstøtte på skoler og daginstitutioner, 
herunder supervision af personale og coaching af ledelse.  

1992-1995 Klinisk psykolog ved Børnepsykiatrisk Afdeling, Herning Sygehus. 
Specialopgaver indenfor udredning og behandling af børn / unge og deres familier, 
såvel indlagte som ambulante. Der udover konsulentopgaver for amtets 
specialinstitutioner.  

1990-1992 Amtskonsulent i Ringkøbing Amts Børne- og ungdomsrådgivning. 
Konsulentfunktioner i amtets kommuner og konsulent og tilsynsførende i en af 
amtets døgninstitutioner.  

1990 Timelærer ved Danmarks Forvaltningshøjskole.  

Uddannelse  

2006 Specialist i Arbejds- og Organisationspsykologi  

1995 Autoriseret psykolog  



	  

1990 Cand. psych. fra Århus Universitet.  

Tillægsuddannelser  

2009-2010 Ashridge Business School coaching program, afsluttet med 
akkreditering som Executive Business Coach. 

2004-2006 Systemisk supervisionsgruppe for psykolog konsulenter hos Pia 
Laursen. 

2001-2002 Psykologen som Konsulent, 1 årig systemisk efteruddannelse hos Dansk 
Institut for Supervision, Personaleudvikling, Undervisning og Konsultation (DISPUK)  

1988-1989 Advanced Systemic Family Therapy Training ved John F. Kennedy 
University, Orinda, California, USA  

Autorisationer  

• Meyers Briggs Type Indicator (MBTI) step I & II  

• Jung Baseret Type Analyse (JBTA) 

• Jungiansk Type indikator (JTI)  

• California Personality Inventory (CPI)  

• Fundamental Interpersonal Relations Orientation – Behavior (FIRO-B)  

• NEO Personality Inventory (NEO-PI-R) 

• Team Maturity Inventory 

• Team Diamanten 

• Career Concept fra Decision Dynamics   

• Team Dynamics Diagnostics fra Imagics   

• 6Styles Lederprofil fra Relation Technologies 

• Mindsetter forandringsledelse fra Relation Technologies  

• Profilor 360 graders feedback fra Personal Decisions International (PDI)  

• Mannaz 360 graders feedback  

• Managing Performance 360 graders feedback fra Verax International  

 

Organisationsaktiviteter  

1995-1999 Medlem af og det sidste år formand for Psykoterapeutisk Fagnævn i 
Dansk Psykologforening, hvor psykoterapeutisk specialistgodkendelse administreres  

1992-1995 Medlem af regionsstyrelsen for Dansk Psykologforening i Ringkøbing 
Amt  



	  

1989-1991 Medlem af kursusudvalget i Dansk psykologforening  

1981-1985 Studenterpolitisk arbejde  

 

Væsentlige øvrige inspirationskilder  

Min datter topper listen ved at være den person i verden, jeg helst vil være en god 
coach for, samtidig som hun er den som mest direkte spejler, at det jeg gør tæller 
mere end det, jeg siger. 
Musik fylder en stor plads i mit liv som inspirationskilde, specielt moderne jazz 
uanset alder. Jazzens fokus på udforskning af de muligheder for improvisationer, 
som et tema åbner, er for mig en væsentlig inspiration for min egen måde at 
håndtere forhold i såvel arbejdssammenhæng som livet i øvrigt. 
 

Vores have er en anden stor kilde til inspiration og glæde. Min kone og jeg har 
gennem en årrække arbejdet på at implementere en haveplan, og den foranderlige 
og organiske proces som roligt folder sig ud omkring vores indsats rummer stor 
livsbekræftelse og perspektiv på tilværelsen. 
 

Rejser har gennem mange år været og er fortsat en kilde til indlevelse i og 
forståelse af rigdommen af menneskelige særpræg og de kulturmæssige udtryk for 
vore forskellige måder at organisere os på: 

2008: 7 ugers rejse med familien i Argentina og Chile  

2005: 7 ugers rejse med familien i New Zealand  

2002: 4 måneders rejse med familien i Kina og det vestlige USA  

1888-1989: 1 års ophold sammen med min kone i USA i forbindelse med privat 
organiseret tillægsuddannelse.  
Sidste 3 måneder rundrejse i den vestlige del af landet.  

1983: 9 måneders privat organiseret rejse i Indien, Nepal, Thailand og Kina.  

1980-1981: 9 måneders privat organiseret rejse i Pakistan, Indien, Nepal, Sri 
Lanka og Maldiverne.  

1979: 5 måneders privat organiseret rejse i USA.  

1978-1979: 5 måneders privat organiseret ophold i kibbutz Nir Oz i Israel  

Sprog  

Engelsk: ubesværet i tale og skrift på undervisningsniveau 
Tysk: tilstrækkeligt til uformel kontakt 
Norsk/svensk: stor undervisningserfaring med skandinaviske grupper	  

 

 

	  



	  

	  

	  


