Det uformelle lederskab
Opnå mandat og opbakning til at få succes som uformel leder
Få mandat og opbakning som uformel leder
Uformel ledelse er udfordrende, da du ikke har de formelle beføjelser til at lede. På kurset får du netop indsigt i de elementer, der er væsentlige for at opnå
succes i en rolle med stort ansvar og uformel ledelse – dvs. uden direkte ledelse af de ressourcer, der skal bidrage til at nå målet.
Du får også den nødvendige viden til at forstå kompleksiteten i rollen og værktøjer til at få succes med uformel ledelse i din organisation.

Det uformelle lederskab

Opnå mandat og opbakning til at få succes som uformel leder
3 dages kursus
2 moduler
12 kursussteder
16.900 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
12. apr - 11. maj 2021 Comwell, Nordhavn
Tilmeld
Få pladser
18. maj - 16. jun 2021 Comwell, Kolding
Tilmeld
7. jun - 30. jun 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
16. aug - 14. sep 2021 Bella Sky Conference & Event, København S
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
Hvem deltager?
Kurset er relevant for alle, der har et tværgående organisatorisk ansvar uden at have det formelle ledelsesansvar for de personer, der “arbejder for en”.
Det kan f.eks. være projektledere, projektmedarbejdere, produktansvarlige, marketingansvarlige, organisationskonsulenter, HR-konsulenter etc.
Kurset kan med fordel tages sammen med ”Forandringsledelse”.
På kurset arbejder du med:
Betydningen af din egen rolle og adfærd som uformel leder
Hvordan du bedriver ledelse på tværs af organisationen
Hvordan du arbejder med at skabe et velfungerende team
Din gennemslagskraft og indflydelse
Din kommunikation, så du fremstår klar og konstruktiv

Udbytte
Dit udbytte
Indsigt i de elementer, der er væsentlige for at få succes som uformel leder
Værktøjer der hjælper dig til at agere bedre i dit uformelle lederskab
Indsigt og træning af kommunikationskompetencer
Større gennemslagskraft
Succes som uformel leder
Din virksomheds udbytte
De får en uformel leder med mere gennemslagskraft og viljen til indflydelse
Effektive beslutningsprocesser og prioriteringer
En person med evne til at kommunikere klart og konstruktivt i organisationen
Optimering af det tværfaglige samarbejde på tværs af projekter og teams

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

Dato

Sted

Modul

Overnatning

Ledighed

9. mar 2021

Comwell, Nordhavn

2 Moduler

Nej

Få pladser

9. mar 2021

Comwell, Kolding

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Bella Sky Conference & Event, København S

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Mannaz Aarhus, Aarhus N

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Comwell, Nordhavn

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Comwell, Kolding

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Bella Sky Conference & Event, København S

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Københavnsområdet - Kursussted oplyses senere, København K

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Mannaz Aarhus, Aarhus N

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Københavnsområdet - Kursussted oplyses senere, København K

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Comwell hotel, Fyn/Jylland

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

9. mar 2021

Københavnsområdet - Kursussted oplyses senere, København K

2 Moduler

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.
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
Under kurset
3 kursusdage
Forplejning
Kursusmateriale med relevant teori
Adgang til Projektværktøjskasse – Projektlederens virtuelle værktøjskasse
Efter kurset
Kursusbevis

Praktisk gennemførelse
Selve kurset foregår over to sammenhængende, intensive kursusdage. Afsættet for træningen er dine egne erfaringer og refleksioner over det teoretiske
input. Du får hele tiden mulighed for udvikling, da du gennem forløbet modtager feedback og sparring fra både deltagere og underviser.
Efter forløbet er der en opfølgningsdag, hvor du får mulighed for at reflektere over egen praksis, udveksle erfaringer med dine medkursister og bygge videre
på de værktøjer, du har trænet, så dine nye kompetencer styrkes og fastholdes.
Konsulenter
På kurset møder du erfarne undervisere og konsulenter fra Mannaz.

Relaterede kurser
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
Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab
Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem
forandringsprocesser.
3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere
Projektledelse 1
Få en helhedsforståelse af projektarbejdsformen og grundlæggende værktøjskasse til effektive projekter. Du får bl.a. styr på interessentanalyse,
målformulering og planlægning, så du bliver en værdsat projektleder. Mulighed for IPMA® certificering. Du kan vælge at deltage på kurset enten fysisk eller
virtuelt alt efter, hvilken kursusdato du vælger.
3 dage 16.900 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

