Distanceledelse
Succesfuld ledelse på tværs af tid, sted og kultur
Succesfuld ledelse og projektledelse på afstand
Har du medarbejdere eller interessenter, der befinder sig på andre lokationer, i andre tidszoner eller er fra andre kulturer? Hvis ja, så er distanceledelse en
del af din hverdag. Det kan være en stor udfordring at lede mennesker, som du ikke ser hver dag. For når vi ikke ser hinanden fysisk, så er det sværere at
forstå hinanden. Vi bliver mindre effektive og har langt mindre gennemslagskraft. Det er bagsiden af distanceledelse.
På kurset Distanceledelse sætter vi fokus på temaer såsom ledelsessamtalens redskaber, tillidsbaseret ledelse, ledelse på tværs af tid og sted samt
selvledelse. Du bruger dine egne erfaringer og refleksioner over teorien, når du træner de nye metoder på kurset. Du modtager feedback og sparring fra
både deltagerne og underviseren under hele kursusforløbet.
Du kan vælge at deltage på kurset enten fysisk eller virtuelt alt efter, hvilken kursusdato du vælger. Læs mere om, hvordan de to afholdelsesmuligheder
foregår her.
Distanceledelse

Succesfuld ledelse på tværs af tid, sted og kultur
2 dages kursus
1 modul,
4 kursussteder
VIRTUEL & FYSISK 12.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
8. feb - 9. feb 2021 Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams
Tilmeld
27. maj - 28. maj 2021 Comwell Conference Center Copenhagen, København S
Tilmeld
26. aug - 27. aug 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
4. okt - 5. okt 2021 Comwell Conference Center Copenhagen, København S
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
På kurset arbejder du med:
Værktøjer til at lede teams på distancen
Ledelse af selvledende medarbejdere
Din rolle og dit ansvar som leder
Målrettet udvikling af dine aktuelle udfordringer
Tillidsbaseret ledelse
Tværkulturel indsigt
Værktøjer til virtuelt samarbejde og kommunikation

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/AnneFriland_ledelse_pa_distance__musik_mSub.mp4

Udbytte
Dit udbytte
Værktøjer og viden til at lede effektivt i en tidspresset hverdag
Værktøjer til at skabe tillid og afstemme forventninger i din rolle som distanceleder
Indsigt i hvordan du minimerer de evt. konflikter og misforståelser, som samarbejde over distancer kan medføre
Øget grad af medarbejderinvolvering og engagement på tværs af geografiske og kulturelle distancer
Redskaber til at være en synlig og nærværende leder på trods af den fysiske afstand
Værktøjer til at kommunikere gennem forskellige online kanaler
Din virksomheds udbytte
Effektiv distanceledelse
En leder, der kan skabe motivation og engagement
En leder, der kan kommunikere klart
Styrket teamindsats

For at lede andre, skal du kunne lede dig selv
I denne artikel får du indblik i, hvorfor selvindsigt som leder er en essentiel kompetence, hvis du ønsker at skabe resultater i en foranderlig verden.
Læs artiklen

Har du brug for personlig rådgivning?
Hvis du har spørgsmål om vores kurser eller uddannelser, så lad mig hjælpe dig.
René Fabricius Weichel
+45 4517 6140
rfw@mannaz.com
Bliv ringet op

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2019/03/Thomas-Boas_ledelse_pa_distancen_mSub.mp4
Hvem deltager?
Ledere og projektledere med formelt eller uformelt personaleansvar.
Du har enten ansvaret for medarbejdere på flere lokaliteter eller også rejser du selv meget og har ikke den tætte føling med hverdagen i teamet.
Hvem underviser?
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter fra Mannaz. Alle undervisere har bred praktisk erfaring inden for ledelse og stor indsigt i
organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger.
Dato

Sted

Modul

Overnatning

Ledighed

2. feb 2021

Virtuelt kursus, Zoom el. MS Teams

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Comwell Conference Center Copenhagen, København S

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Tivoli Hotel, København V

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Comwell Conference Center Copenhagen, København S

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Tivoli Hotel, København V

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Comwell Conference Center Copenhagen, København S

1 Modul

Nej

Ledige pladser

2. feb 2021

Tivoli Hotel, København V

1 Modul

Nej

Ledige pladser

Kursusgaranti
Du kan stadig købe et kursus eller en uddannelse hos Mannaz. Vi afholder lige nu mange virtuelle kurser, og når regeringen lemper forsamlingsforbuddet, vil
vi igen afholde fysiske kurser.
Book trygt et kursus
Ligegyldigt hvordan Corona-krisen udvikler sig, kan du trygt regne med, at du får dit kursus. Vi aflyser ikke, men kan pga. regeringens restriktioner være nødt
til at flytte kurset til en anden dato. Det kalder vi kursusgaranti.
En solid virksomhed
Vi har været her siden 1975 og har IDA (Ingeniørforeningen i Danmark) som robust ejer. Du kan regne med, at vi her – også når krisen er ovre. Derfor tøver vi
heller ikke med at give dig kursusgaranti.
LÆS MERE

Prisen dækker over:
Før kurset
Gratis adgang til e-læringsmodulet ”God læring”, som giver redskaber til, hvordan du både før, under og efter din deltagelse øger værdien af dit
kursus/uddannelse
Forberedelsesmateriale
Under kurset
2 kursusdage
Fuld forplejning under kurset (Ved kursus med fysisk tilstedeværelse)
Materialer med relevant teori
Relevant litteratur til selvstudier
Logbog til dine personlige notater
Efter kurset
Kursusbevis

Praktisk gennemførsel
Kurset afholdes enten med fysisk tilstedeværelse eller som virtuelt kursus – det afhænger af den valgte kursusdato.
Hvis der ingen virtuelle valgmuligheder er i oversigten, så kommer de snart på.
Fysisk kursus
I løbet af de to kursusdage får du indsigt og viden samt en konkret værktøjskasse, som vil støtte dig i at lede på distancen.
Virtuelt kursus
Det virtuelle kursus´ indhold svarer til indholdet på det fysiske kursus. Det er kun formen og den praktiske gennemførsel, der er anderledes.
Hos Mannaz har vi stor erfaring med virtuel undervisning, og kurset er tilrettelagt, så du får det størst mulige udbytte. Programmet er derfor ofte være
sammensat af korte præsentationer, interaktive øvelser i grupper i virtuelle breakout rooms, diskussioner i ”det virtuelle plenum”, mange korte pauser og en
lang frokostpause.
Læs mere om virtuel læring her.

Relaterede kurser
Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft
Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.
3 dage 15.900 krekskl. moms Læs mere
Dit personlige lederskab
Selvindsigt er afgørende for, om du er en god leder. Lær dig selv og dine personlige ressourcer bedre at kende, så du opnår følgeskab, engagement og
bedre relationer med dine medarbejdere.
2 dage 9.999 krekskl. moms Læs mere
Introduktion til ledelse
Få indsigt i de udfordringer og det ansvar som følger med rollen som ny leder – og styrk dine forudsætninger for at udfylde lederrollen med succes.
3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Andre muligheder
Interne kurser
Alle vores kurser kan holdes ude hos jer. Der er god økonomi i interne kurser og fælles læring skaber fællesskab i jeres firma.
Kurset holdes kun for jeres virksomhed og tilpasses jeres konkrete ønsker og behov, fx om det skal være med fysisk fremmøde eller virtuelt.
Læs om interne kurser
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.
Kontakt os for at høre mere om mulighederne.
Courses in English
Individuel coaching
Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling som fx leder, projektleder eller bare din personlige udvikling, kan du supplere dit kursus eller
uddannelse med coachingsessioner.
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års praktisk erfaring inden for dit felt.
Læs mere om coaching

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.

Praksisnær læring Ny viden har kun værdi, når den kommer i brug. Om Mannaz
Book trygt hos os Vi afholder alle kurser med forhøjet sikkerhed. Book trygt os hos
DIEU blev til Mannaz Siden 1975 har Mannaz leveret praksisnær læring. Vores historie
Læring verden over Kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Global tilstedeværelse

