
Fra specialist til leder 2 – 
NeuroLeadership Advanced
Få effektivt mennesker med dig nye steder hen!

Ledelse af mennesker igennem forandringernes svære faser
Overalt møder vi forandringer, som i udgangspunktet er ”den største trussel” for vores hjerner. Derfor bygger vi 
ovenpå indsigterne fra Fra specialist til leder modul 1, så du lærer endnu mere om, hvordan du effektivt får 
mennesker igennem forandringens svære faser på en hjernevenlig måde.

Da vores hjerner ofte er “dovne” og kører på “autopilot”, får du indsigt i, hvordan hjernen træffer forskellige typer af 
beslutninger, og hvordan du kan få dit team til at træffe klogere beslutninger.

Du bliver bekendt med hjernens ubevidste præferencer, de vigtigste bias, og får indsigt i, hvordan du undgår, at de 
ødelægger jeres samarbejde og den vigtige psykologiske tryghed. Du lærer også, hvordan I slipper diversiteten fri, 
for lykkes I med det, styrker I ikke bare jeres performance, I rammer også den økonomiske, sociale og bæredygtige 
bundlinje positivt.

Dette modul giver dig en konkret og praktisk værktøjskasse med effektfulde og hjernevenlige metoder, som er 
designet til at fungere i en virkelig og travl hverdag. Værktøjerne gør det helt enkelt lettere at finde nye veje, hvor I ”får 
mere for mindre”. Du lærer at sætte hjernesmarte mål, som rent faktisk motiverer den enkelte medarbejder. Igennem 
øvelserne bliver du klædt på til at få folk omkring dig til at tænke og arbejde på nye og innovative måder – imod jeres 
fælles brændende mål.

På kurset arbejder du med:

• At gøre dine forandringer lettere at følge ved indsigt i hjernen, adfærdsdesign og nudging

• At facilitere processer, så I minimerer bias og træffer bedre beslutninger

• At gøre din kommunikation klarere og din retning for teamet tydeligere, så det bliver lettere at følge dig

Hvem deltager?

Kurset er for dig, der har deltaget på kurset Fra specialist til leder, så du lærer endnu mere om, hvordan du effektivt 
får mennesker igennem forandringens svære faser på en hjernevenlig måde.

Du ønsker en konkret og praktisk værktøjskasse med effektfulde og hjernevenlige metoder, som er designet til at 
fungere i en virkelig og travl hverdag.

Udbytte

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-specialist-til-leder/


Dit udbytte

• Du får indsigt i, hvordan du leder dine medarbejdere igennem forandringer med hjernevenlige metoder, der giver 
dig mere ro i maven og ledelseskraft

• Du får større følgeskab og opbakning igennem hjernesmart forandringskommunikation (som også kan bruges til 
andre interne interessenter såvel som kunder)

• Du får indsigt i, hvordan du laver hjernesmarte mål og en vision, der motiverer

• Du lærer konkrete hjernevenlige metoder, som du kan bruge til at fostre nytænkning, udvikling og innovation i 
hverdagens samtaler og møder

Din virksomheds udbytte

• En leder, som skaber større fremdrift i komplekse situationer og svære forandringer

• En leder, som bruger indsigter i hjernen og forskelligheder til at skabe større resultater ved at minimere uheldig 
bias, styrke medarbejdernes tænkning, samarbejde og beslutningskraft, så teamet performer bedre

• En leder, der står stærkere og leder ud fra hjernesmarte mål og som er klædt på til at tage hånd om teamets 
udvikling

• En leder, der formår at lave bedre langsigtet ledelse i en kortsigtet verden

• En leder, der forstår, hvorfor psykologisk tryghed er vigtigt for at skabe resultater

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

13. apr 2023 , Moduler Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-specialist-til-leder-2-neuroleadership-advanced/

Prisen dækker over:

Før kurset

• Forberedelsesmateriale

• Spørgeskema

Under kurset

• 2 undervisningsdage

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-specialist-til-leder-2-neuroleadership-advanced/


• 1 underviser

• Fuld forplejning

• Logbog til dine notater

• Materialer (som kan downloades)

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for, at tilkøbe coachingtimer med underviser

Praktisk gennemførelse

Forløbet vil være en vekselvirkning mellem dynamiske oplæg med dialog og øvelser fra det virkelige liv.

Du får en række praktiske metoder, som du kan tage direkte i brug i din daglige ledelse.

For at du kan få det største udbytte af forløbet, er det vigtigt, at du har lyst til at arbejde med dig selv, har forberedt 
dig og er aktiv på dagene.

Konsulenter

Heidi Buus Beldam

Heidi er en erfaren underviser og executive coach for topledere og lederteams samt medarbejdere i Norden, USA 
og Kina, som hun har hjulpet med kommunikation, ledelse, strategiarbejde, organisationsudvikling samt projekt- og 
forandringsledelse.

Heidi har drevet store, strategiske forandringer i mellemstore og store virksomheder såsom Vestas og Systematic. 
Hun har i disse projekter arbejdet i spændingsfeltet mellem ledelse, HR og kommunikation, og hun er også forfatter 
til en bog om lederkommunikation.

Heidi har en BA i Medievidenskab og Msc i Strategic Corporate Communications og er derudover certificeret i bl.a. 
LEAN ledelse med six sigma, projektledelse, forandringsledelse samt NeuroLeadership.

Vidste du...?

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/


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

