
Berlingske Talent 100 Netværk – 2022
Et netværk for livet og karrieren
Kære Talent 100-medlem

Vil du forløse og videreudvikle dit potentiale? Undersøge hvilken forskel, du som talent kan gøre for din organisation – nu og i fremtiden? Og få et netværk for livet gennem de fortrolige samtaler og 
øvelser, som indgår i forløbet? Så tilmeld dig Talent 100-netværket.

For 9. gang designer Mannaz et netværk og personligt udviklingsforløb, som eksklusivt er for talenter udnævnt i Berlingskes Talent 100.

I netværket får du adgang til netværksmøder og personlig udvikling, som er faciliteret af garvede og erfarne konsulenter fra Mannaz. Din deltagelse kan gøre en forskel – for dig selv, din karriere, din 
organisation og dine kolleger.

Start din udvikling sammen med de andre fra Talent 100
Sparring, coaching og ekspertviden

Netværksmøderne veksler mellem udviklende heldagsmøder for alle Talent 100-medlemmer samt intense og personlige møder i mindre grupper.

På møderne, i sparringen med dine medtalenter og i de individuelle coachingsamtaler med en lederudviklingskonsulent er der fokus på, hvordan du bedst forvalter og udvikler dig som talent.

Du bliver bedre til at:

• Bruge både dine styrker og svagheder

• Opnå følgeskab og derigennem skabe resultater, der bemærkes

• Forstå, hvad det kræver af dig som talent for at lykkes i din rolle

• Få øje på, hvad der skal bringe dig videre – og gøre dit talent langtidsholdbart

TILMELD MIG NETVÆRKET

 

Få tilsendt præsentationen fra Talent 100-konferencen
– Tilmeld dig nyhedsbrevet her:

Hvem møder du?
Først og fremmest vil du i coaching og sparring med de andre i netværket møde dig selv på en helt ny måde. Dertil inviterer vi centrale kompetencer fra netværkets eget netværk og fra Mannaz ind til 
at berige møderne med viden og cases. Vi kan arrangere businessmøder, der foregår ude i virksomhederne. Her vil du få en dybere indsigt i, hvordan andre arbejder med forretning, organisation og 
ledelse.

Det vigtigste er dog den fortrolighed, du kommer til at få med de andre talenter. Ved at etablere nærhed i mindre grupper, som arbejder intenst med hinanden og hinandens udfordringer, får du 
adgang til en udviklende sparring og feedback, som du ikke finder mange andre steder.

Mød vores facilitatorer og coaches

Programmet

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/berlingske-talent100-netvaerk/?pdf=1&random=637914204027492913#hvorfor_mannaz
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/berlingske-talent100-netvaerk/?pdf=1&random=637914204027492913#facilitator
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/berlingske-talent100-netvaerk/tilmeld/1/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/berlingske-talent100-netvaerk/?pdf=1&random=637914204027492913#facilitator


Har du spørgsmål vedr. Talent 100-netværket?
Så er du meget velkommen til at ringe eller skrive til os:

Dorte Spiegelhauer

+45 5139 6062

dsp@mannaz.com

Susanne Dalgaard

+45 4242 6185

susanne.dalgaard@mannaz.org

Charlotte Ginge Jensen

+45 4517 6137

cgj@mannaz.com

Tid og sted

• 26. august 2022

• 12-13. september 2022

• 27. oktober 2022

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/dorte-spiegelhauer.jpg
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Susanne-Dalgaard-BW-150.jpg
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/08/142.jpg


• 8-9. december 2022

København – nærmere info følger.

Pris

19.500 DKK ekskl. moms for år 1 af netværksforløbet.

Deadline for tilmelding:

5. juli 2022

TILMELD MIG NETVÆRKET

 Netværket faciliteres af:

Dorte Spiegelhauer er Client Director i Mannaz´ team for ledelses- og talentudvikling og arbejder med udvikling af talenter på alle niveauer fra specialister til bestyrelsesmedlemmer. Dorte er 
uddannet cand.merc. og har en omfattende ledelseskarriere hos henholdsvis TDC og DR, hvor hun har varetaget projektleder- og ledelsesfunktioner tæt på kunderne i frontlinjen, i stabsfunktioner og 
på de bonede gulve, senest som underdirektør i DR. Dorte er desuden EMCC-certificeret coach på senior level.

Susanne Clausager Dalgaard er autoriseret psykolog med speciale i udvikling af toptalenter og ledere på alle niveauer. Hun har årligt ca. 200 ledere gennem udviklingsprogrammer eller 
individuelle forløb i form af coaching, erhvervspsykologiske test eller mere terapeutiske samtaler. Hun har arbejdet med udvikling af Berlingskes Talent 100 i 8 år, og hun var desuden selv på 
talentlisten tilbage i 2010. Hun er fast skribent hos Mandag Morgen, hvor hun henvendt til topledere formidler psykologiske vinker på aktuelle ledelsesmæssige temaer.

 

Hvem er Mannaz?

Kompetenceudvikling er Mannaz’ kerne. Vi har arbejdet med læring siden 1975 og hjælper både ledere og specialister i såvel det private erhvervsliv som i offentlige organisationer. Med kontorer i 
London, Malmö, Aarhus og København samt et globalt netværk med over 300 associerede partnere verden over, understøtter Mannaz nogle af verdens største virksomheder.

Mannaz er dedikeret til at udvikle mennesker og virksomheder. Vi hjælper vores kunder med at forstå, udnytte og udfolde deres eksisterende styrker og kompetencer, så de bliver den drivende kraft i 
udformningen og implementeringen af deres egen fremtid.

Læs mere om Mannaz

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/berlingske-talent100-netvaerk/tilmeld/1/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/dorte-spiegelhauer.jpg
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/

