
Ledelseskommunikation der 
skaber motivation
Styrk effekten af din kommunikation, og engagér dine 
medarbejdere

Få altid dine budskaber leveret som tilsigtet
Som leder er en af dine primære opgaver at opfylde dine medarbejderes kommunikationsbehov. Hvis du skal lykkes 
med at lede dine medarbejdere eller kollegaer, kræver det, at du undersøger og taler til det, som motiverer dem. 
Hvad skaber mening for dem, og hvordan kan du bruge både store og små anledninger til at sætte ord på det? Det 
lærer vi dig at finde ud af på dette kursus.

Du får viden, værktøjer og træning i at kommunikere effektivt både mundtligt, skriftligt, virtuelt og on-the-spot.

Udbytte
Dit udbytte

• Redskaber til at kunne motivere dine medarbejdere gennem kommunikation

• Træning i at levere dine kernebudskaber på en overbevisende måde

• Forståelse af dine personlige ledelses- og kommunikationsstil, og hvilken betydning det har for den måde, du 
møder dine medarbejdere på

• Træning i at gribe øjeblikket og udnytte det kommunikativt

• Læring i hvordan du leverer budskaber, som har negative konsekvenser for dine medarbejdere

• Indblik i strategisk ledelseskommunikation

Din virksomheds udbytte

• Klare budskaber og skarp formidling – gennem enhver platform

• Kommunikation, der motiverer og medvirker til en effektiv arbejdsplads

• Bedre håndtering af kommunikationen af svære budskaber

• Et indblik i strategisk ledelseskommunikation, der kan gavne hele ledergruppen

Hvem deltager?

Kurset er for nuværende eller kommende ledere, der ønsker at styrke effekten af deres kommunikation.

Måske har du svært ved at levere negative budskaber, eller måske mangler du nogle gange redskaber til at gribe de 
små øjeblikke i hverdagen og udnytte dem kommunikativt. Uanset, så kan du på dette kursus lære at levere din 
kernebudskaber på en overbevisende måde, der passer til dine medarbejders behov og til den enkelte situation.



På kurset arbejder du med:

• Budskabstræning

• Personlig ledelses- og kommunikationsstil

• De svære oplæg

• At forstå og tilpasse dig til kommunikationssituationen

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

27. maj 2022 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelseskommunikation-der-skaber-motivation/

Prisen dækker over:

Før kurset

• Spørgeskema

Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning

• Maks. 12 deltagere

• 1 underviser

• Kursusmateriale med kompendium og logbog til dine notater

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/ledelseskommunikation-der-skaber-motivation/


Praktisk gennemførelse

Man kan ikke træne kommunikation i et tomrum, så vi tager naturligvis udgangspunkt i din arbejdsvirkelighed. På 
kurset bruger vi cases fra din hverdag og sørger for, at redskaberne bliver tilpasset de situationer, hvor du har brug 
for dem. Værktøjerne bliver præsenteret løbende og afprøves i praksis, og som deltager vil du opleve, at alle 
værktøjerne spiller sammen og supplerer hinanden.

Kurset foregår henover to dage og vil udvikle din forståelse for forholdet mellem leveringen af dine budskaber og 
kommunikationssituationen. Med hands-on øvelser som det klassiske ølkasseoplæg, lærer du, hvordan du griber 
øjeblikket og skaber energi til at overkomme den næste udfordring for teamet, mens kommunikationsteorier kan 
hjælpe dig til at udnytte din personlige kommunikationsstil bedre.

Konsulent
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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

Individuel 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

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/individuel-coachingforloeb/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


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.

 
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 

https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
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


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

