
Dit personlige lederskab
Kend dit fundament som leder, og opnå større succes i din 
lederrolle

Sæt fokus på din person og dit lederskab
God ledelse afhænger af din evne til at skabe følgeskab – det kræver, at du investerer lidt af dig selv og din egen 
personlighed. Dit personlige lederskab er det fundament, som du bygger dine praktiske og ledelsesmæssige 
indsatser ovenpå. Med dette skaber du grundlaget for tillidsfulde relationer, som motiverer og inspirerer dine 
medarbejdere og samarbejdspartnere.
På kurset får du også viden og værktøjer til at blive en leder med autenticitet, som har modet til at være og vise dig 
som det menneske, du er.

 

På kurset arbejder du med:

• Grundlaget for det personlige lederskab

• Udvikling af dit ledelsesrum

• Troværdig kommunikation

• Dine personlige præferencer og de medfølgende styrker og eventuelle svagheder

• Det personlige lederskab som et relationelt lederskab

• Psykologien bag stabile og bæredygtige relationer

• Forskellige ledelsesroller  – teori og i egen praksis

• Den coachende samtale

• Dit personlige ledelsesgrundlag

 

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/06/ledere-arbejder-med-sig-selv-Berit-
Hankelbjerg-Outro-1×1-1.mp4
 

Hvem deltager?

Kurset er for dig, som er leder og har ½-3 års ledererfaring.

Du ønsker nye ledelsesværktøjer, selvindsigt og sparring på din lederrolle, så du kan blive en endnu bedre leder.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/formidling-med-naervaer-og-autenticitet/
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/06/ledere-arbejder-med-sig-selv-Berit-Hankelbjerg-Outro-1x1-1.mp4
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/06/ledere-arbejder-med-sig-selv-Berit-Hankelbjerg-Outro-1x1-1.mp4


Udbytte
Dit udbytte

• Et styrket personligt lederskab

• Et tydeligt og afklaret ledelsesrum

• Troværdig kommunikation

• Styrket dømmekraft

• Indflydelse gennem dit lederskab

• Proaktiv og situationsbestemt adfærd

• Styrket samarbejde og tættere relationer med dine medarbejdere

• Indsigt i forskellige ledelsesroller og hvordan de kan udfoldes i din egen hverdag

• Coachende teknikker

• Et personlig ledelsesgrundlag

Din virksomheds udbytte

• En mere professionel leder der har modet til at være leder

• En leder med stor selvindsigt og viden om de psykologiske adfærdsmekanismer

• En leder som har viden om, hvordan han/hun anvender sine styrker bedst i lederrollen

• En leder som anvender coachende metoder og teknikker

• En leder som forstår, hvordan relationerne til og mellem medarbejdere styrkes

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

29. mar 2023 Mannaz, Aarhus N 1 Modul Nej Ledige pladser 

29. mar 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

29. mar 2023 Comwell, Kolding 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/dit-personlige-lederskab/

Prisen dækker over:

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


Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning

• Logbog til personlige notater

• Kursusmateriale med relevant teori

• Adgang til Mannaz’ digitale læringsmoduler

Efter kurset

• Kursusbevis

 

Praktisk gennemførelse

Kurset har en praktisk orienteret tilgang.

Læringsformen veksler mellem oplæg om teori og metode i plenum, træning af konkrete værktøjer samt refleksion 
og træning i mindre grupper.

Formålet med kurset er at øge din selvindsigt og forståelse af, hvordan du som person påvirker og agerer over for 
andre.

Du får hjælp til at finde din individuelle lederidentitet og -rolle, så du bliver en endnu mere kompetent leder med 
stærk integritet og evne til at få andre med dig.
 

Digital læring

På kurset får du adgang til Mannaz’ digitale læringsmoduler inden for følelsesmæssig intelligens. Dele af materialet 
er på engelsk.

 

Konsulenter

Undervisningen bliver varetaget af et team af erhvervspsykologer med bred praktisk samt teoretisk erfaring inden for 
ledelse. Du vil derfor møde undervisere, der har stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske 
problemstillinger.

Hør ledelseskonsulent og underviser i Mannaz, Berit Hankelbjerg, fortælle om, hvorfor arbejdet med dit personlig 
lederskab er essentielt for din ledelsesmæssige succes.

Vidste du...?

https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/ledelse/


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

Personlighedstest

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 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/personlighedstest/
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

