
IDA Lederuddannelse
En STEM-lederuddannelse for dig med en ingeniør- eller 
specialist baggrund

Det handler om at være klar på, hvem du er som leder
På denne lederuddannelse bliver du som leder klædt på til at kunne tilpasse dig de forskellige udfordringer, som det 
kræver at lede mennesker med forskellige faglige og personlige baggrunde.

Du vil på uddannelsen træne dit personlige lederskab med fokus på at fremstå som en autentisk leder der skaber 
følgeskab. De konstante forandringer i organisationer stiller krav til dine lederkompetencer for at kunne skabe de 
resultater, du skal leve op til i organisationen.

Det er derfor vigtigt du styrker dine ledelseskompetencer gennem et dynamisk lederudviklingsforløb med fokus på 
dig som leder. På Ingeniørens Lederuddannelse tager vi udgangspunkt i din hverdag som leder og i din lederrolle.

Udbytte
Dit udbytte

• Få styrket dit personlige og troværdige lederskab

• Kommunikere med større autenticitet, integritet og gennemslagskraft

• Skabe motivation og engagement så du skaber resultater gennem dine medarbejdere

• Skab samhørighed i teamet for at kunne udvikle high performance teams

• Anvende dynamisk feedback som en del af din ”værktøjskasse” som leder

• Lede forandringerne, hvor du bruger din intuition og får skabt følgeskab i en ny retning

• Sætte fokus på dine personlige styrker som afsæt for at udvikle dig i rollen som leder

Din virksomheds udbytte

• En leder med større kendskab til sig selv. For jo bedre du kender sig selv jo bedre kan du lede andre.

• Skabe ny motivation i teamet og få skabt et målrettet High performanceteam

• En leder der bliver bedre til at skabe følgeskab

• Bedre til at kommunikere til den enkelte medarbejder og teamet

• En leder der er bevidst om sin egen lederrolle og ledelsesadfærd

• En leder der kan agere situationsbestemt i forhold til gruppen og til individer

Hvem deltager?

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/dit-personlige-lederskab/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/mannaz-lederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelse-kommunikation-og-gennemslagskraft/


Uddannelsen henvender sig til afdelings- og mellemledere med baggrund som ingeniør eller specialist f.eks. inden 
for IT. Du har typisk 2-3 års erfaring som afdelingsleder, gruppeleder, resultatansvarlig for en gruppe af 
ingeniører/specialister. Du arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelsesudfordringer og – opgaver, 
der både kræver hurtige beslutninger og klart overblik.

• Har du mere end tre års erfaring, anbefaler vi dig at se på lederuddannelsen: Strategisk Lederuddannelse – for 
erfarne ledere

• Er du kommende leder eller har været leder i max seks måneder, så læs mere om kurset: Introduktion til ledelse

På kurset arbejder du med:

• Hvordan du som leder håndterer forandringer i en omskiftelig verden

• Indsigt i dit personlige lederskab og hvordan du får mest mulig gennemslagskraft

• Simple kommunikationsværktøjer så du som leder rammer medarbejdere, kolleger og andre samarbejdspartnere 
gennem en situationsbestemt måde at anvende forskellige ledelsesstile

• Styrk dig selv og dine medarbejdere gennem positiv feedback

• Dine udfordringer som leder og hvordan du fremstår klar og tydelig i din kommunikation

 

Kursusoversigt

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategisk-lederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/strategisk-lederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/introduktion-til-ledelse/


Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. jan 2023 Mannaz, København K 3 Moduler Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Tivoli Hotel, København V 3 Moduler Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Mannaz, København K 3 Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ingeniorens-lederuddannelse/

Prisen dækker

Før uddannelsen

• HBDI test – din personlige lederprofil

• Spørgeskema

• Kursusmateriale via Mit Mannaz

 

Under uddannelsen

• 6 (3×2) kursusdage

• Vidensdeling

• Logbog til personlige notater

• Opgaver med opfølgning

• 1 underviser pr 16 deltagere

• Forplejning under kurset

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ingeniorens-lederuddannelse/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ingeniorens-lederuddannelse/


• Kursusmateriale med relevant teori og øvelser

• Involvering af egen organisation

Efter uddannelsen

• Uddannelsescertifikat

• Et netværk med ligestillede ledere

Uddannelsens opbygning

Modul 1 – Dit personlige lederskab

Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde med dit personlige lederskab, så du bevarer din autenticitet og øger din 
gennemslagskraft over for medarbejdere og andre samarbejdspartnere.

Du får lavet din personlige lederprofil – en HBDI® test (Herrmann Brain Dominance Instrument), som er 
udgangspunkt for udvikling af dit personlige lederskab. Profilen viser hvilken type leder og menneske du er, hvilke 
præferencer du har og hvordan du optimalt samarbejder med dine lederkolleger, din egen leder og dine 
medarbejdere.

Du får evnen til at navigere i komplekse virkeligheder hvor landskabet er under konstante forandringer der stiller 
store krav til dig og dine medarbejdere.

Vi arbejder med

• Situationsbestemt ledelse som konkret metode. Du kan derefter lede forskellige mennesker, så det matcher der 
personlige kompetence og motivation.

• Give feedback som konkret ledelsesmetode til at skabe den nødvendige udvikling.

• Vi arbejder med casebaseret træning med afsæt i dine egne udfordringer og behov for udvikling.

• Individuel sparring fra konsulenter og medkursister.

Mellem modul 1 og 2

Træning i at anvende situationsbestemte ledelsesteknikker i din egen hverdag. Gennemførelse af 360° kvalitativt 
feedback som både træner din kompetence i at anvende forskellige spørgeteknikker og giver dig konkret indsigt i 
dit eget lederskab.

Modul 2- Ledelse af teams og netværk

Dette modul giver dig viden og kompetencer i at udvikle en dynamisk high performance kultur i teams og grupper.

Vi arbejder med

• Ledelse og lederroller i grupper, teams og netværk

• Hvordan du som leder skaber motivation og engagement i teamet

• Teampræferencer og et styrkebaseret afsæt som udvikler teamet

• Hvordan du skaber stærke relationer i faglige teams og netværk

• Hvordan kan du diagnosticere og opløse negative spændinger i teamet?

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/situationsbestemt-ledelse/


• Effektiv facilitering af teams, møder og netværk

• Teamøvelser og aktiviteter

Mellem modul 2 og 3 

Du udarbejder en personlig træningsplan som støtter dig i at anvende og overføre læringen til din hverdag. 
Forberedelse af egne forandrings- og udviklingsprojekter til det kommende modul.

Modul 3 – Forandringsledelse

Du lærer at arbejde med forandringer, så friktioner og modstande mindskes og erstattes af værdiskabende 
processer. Du får viden om hvordan du bedst sikrer medarbejdernes motivation også i udfordrende og vanskelige 
situationer.

Konsulenter

Henrik Helweg
Henrik Helweg har en baggrund fra den psykologisk, pædagogiske verden, og han har gennem de sidste 18 år 
arbejdet med udvikling af ledere. Henrik er en vidende, inspirerende underviser og foredragsholder, som evner at 
formidle komplicerede teorier på en måde, så det forstås og kan anvendes i en konkret og praktisk hverdag som 
leder.

Vidste du ...

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 



interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlige tests

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/tests-og-maalinger/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

