
Distanceledelse – webinar
Deltag i Mannaz’ virtuelle inspirationsseminar
om effektiv virtuel ledelse
Succesfuldt lederskab gennem virtuel ledelse
Hvordan leder du organisationen – eller dele af den – fra distancen? Hvad skal du være særlig opmærksom på, og 
hvordan gør du det helt konkret? Her hjælper vi dig godt på vej.
Når vi ikke kan gøre som vi plejer
I disse tider har mange organisationer – både i det offentlige og det private – på rekordtid accepteret, at man ikke 
længere kan mødes som sædvanligt. Nye værktøjer som Skype, Zoom, WebEx og lignende er også blevet en fast 
del af en anderledes hverdag. På samme tid er behovet for nærværende ledelse stadig lige relevant; måske endda 
endnu mere i en tid med meget usikkerhed og bekymringer hos både lederen og medarbejderen.
Et nyt værktøj er lagt i værktøjkassen, som du skal lære at beherske effektivt.

Hvordan gør du i praksis?
De nøgleord vi i seminaret vil adressere, er tillid, tilstedeværelse og opmærksomhed. Det er selvsagt vigtigt i al 
ledelse. Men hvordan kan vi udøve og opbygge det virtuelt?
På seminaret vil du møde to af Mannaz’ erfarne konsulenter. Lars Østerby har selv som leder gennem mange år 
arbejdet med distribuerede teams, og det samme har Henrik Bjerregaard i hans rolle som leder, konsulent og 
underviser.
Vi vil foruden praktiske eksempler præsentere dig for en model, som vil gøre dig klogere på den virtuelle ledelse.
Program
Velkomst og introduktion til emnet
Den fysiske distance versus den oplevede distance
Social opmærksomhed
Opbygning af tillid
Praktiske erfaringer
Spørgsmål fra deltagerne
 
Hvem deltager?
Kurset er for dig, der ønsker at lede andre, afdelinger eller en organisation på distancen via effektiv virtuel lederskab. 
Denne egenskab er et centralt element i nutidens forandringsledelse. Effektiv virtuel ledelse kan have afgørende 
betydning for hvor godt, hurtigt og effektivt du og organisationen gennemfører projekter og forandringer, når I ikke 
mødes fysisk.
Du kan fx være direktør, leder, projektleder eller afdelingsleder fra en stabsfunktion. Du ønsker konkrete værktøjer og 
tips til at lykkes med ledelsesgerningen under de nye forhold.
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Deltag i Mannaz’ virtuelle inspirationsseminar
om effektiv virtuel ledelse
dags event 
Virtuelt 
0 ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Tilmelding
Tilmeldingen er lukket for denne gang – Vi gentager webinaret – hold øje med vores nyhedsbrev. Du kan tilmelde dig 
i formularen nedenfor.

Du kan også tilmelde dig et kursus indenfor dette område. Se relevante kurser her.
Mod betaling er det også muligt at få webinaret ud i jeres virksomhed. Kontakt os om det

Praktisk gennemførelse
I din bekræftelsesmail sender vi linket til webinaret. På dagen klikker du dig ind og deltager i sessionen.
Du kommer til at møde

Henrik Bjerregaard 
Henrik Bjerregaard Nielsen er Client Director og projektledelseskonsulent hos Mannaz. Han har over 25 års erfaring 
fra en række internationale brancher såsom den rådgivende ingeniørbranche, bygge, olie og gas, shipping og it. 
Henrik er oprindeligt bygningsingeniør, og de første 5 år af hans karriere var han projekterende og tilsynsførende 
ingeniør, hvorefter han tog springet til ledelse, projektledelse og forandringsledelse. Hans passion er at skabe 
resultater gennem effektiv projektledelse; planlægning og eksekvering af projekter i organisationen, inddragelse af 
interessenter samt styring og sikring af projektets business case.

Lars Østerby 
Lars Østerby er uddannet cand.merc. og er underviser, konsulent og Client Director hos Mannaz. Inden Lars kom til 
Mannaz har han arbejdet i virksomhederne Carlsberg, Dyrup, Hempel og DS Smith Packaging. Lars har selv oplevet 
de udfordringer der er i at lede medarbejdere, afdelinger og projektteams virtuelt over mange geografiske 
lokationer. Og disse udfordringer – og muligheder – bliver ikke mindre, når man som team eller organisation skal 
agere hurtigt og agilt i en omverden der ændrer sig hastigt.
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