
Tag din karriere og dig selv til 
næste niveau

The Personal Business Plan er et 
personligt udviklingssystem grundlagt af Stephen Bruyant-
Langer. Det har tidligere været forbeholdte topledere, men 
udbydes nu i kursusform.

Formålet med kurset er at sikre dig en positiv karriere 
samtidig med, at du opnår et godt liv. Systemet bygger på 
et ideelt mix af executive coaching, praktiske øvelser, 
bestsellerbogen ”The Personal Business Plan – A Blueprint 
for Running Your Life” og et unikt online toolkit med over 40 
øvelser.

Kurset udmærker sig ved, at du dokumenterer din 
personlige udvikling og forpligter dig til handling. Du skriver 
en e-bog om dig selv og din karriere, og dermed skabes en 
forankring, som betinger en forandring.

Du vil opleve en følelse af glæde og frihed, som gør dig i 
stand til at overvinde modstand og gøre det rigtige.

19.900 kr 
Varighed: 2 dage

Næste ledige afholdelse: 
11. nov - 12. nov 2019
Mannaz - Hørsholm

The Personal Business Plan
Lær at tænke som en topleder. For første gang udbydes 
systemet The Personal Business Plan i kursusform.

Hvem deltager?
Kurset henvender sig til dig, der er leder og ønsker at udvikle din karriere og få indsigt i, hvordan topledere tænker. 
Du er ambitiøs, og er klar til at yde en ekstra indsats.

På kurset vil du få konkret sparring og gennemgå praktiske teknikker og værktøjer, som vil gøre dig til en bedre 
leder og gavne din karriere. Du får mere overskud og bedre trivsel.

 

På kurset arbejder du med: 



• At se verden fra et toplederperspektiv

• At se dig selv udefra

• At finde frem til, hvad der udmærker dig

• At finde frem til, hvad du inderst inde ønsker

• At skabe dit styrende princip

• At skabe din karriere og din fremtid

Udbytte
Dit udbytte

• Bliv afklaret

• Bliv modstandsdygtig

• Bliv inspirerende

• Bliv lykkelig

• Bliv en bedre leder

• Få succes

 

Din virksomheds udbytte

• En leder som bliver tydeligere

• En leder som tager nye initiativer

• En leder som bliver klar til forfremmelse

• En leder som skaber værdi for og i organisationen

 

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

11. nov - 12. nov 2019 Mannaz, Hørsholm 1 Modul Nej Ledige pladser 

Prisen dækker over:
Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

Under kurset

• To dages kursus

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/god-laering/


• Fuld forplejning i kursustiden

• Signeret eksemplar af bestselleren ”The Personal Business Plan – A Blueprint for Running Your Life” (Wiley, 
2013)

• Ét års adgang til online værktøjet com

Efter kurset

• Kursusbevis

• Individuel executive coaching

• Mulighed for tilkøb af yderligere executive coaching

 

Praktisk gennemførelse
På kurset gennemgår underviseren The Personal Business Plan systemet, som er bygget op omkring 10 sessioner 
baseret på 10 kapitler fra bogen ”The Personal Business Plan – A Blueprint for Running Your Life”.

Du får dokumenteret dine tanker i en e-bog om dig selv og din karriere og opnår dermed mere overskud og bedre 
trivsel. Der vil løbende blive brugt eksempler og øvelser fra online platformen. Formen vil være særdeles interaktiv og 
baseret på live cases. Du vil få rig mulighed for at få besvaret alle spørgsmål vedrørende din karriere og dit liv. 
Gennemgangen vil blive illustreret med talrige anekdoter, videoer og eksempler fra både erhvervslivet og privatlivet. 
Og som ekstra bonus får du også et kig ind bag headhunternes facade!

 

Konsulenter
Stephen Bruyant-Langer

Stephen Bruyant-Langer er én af Danmarks mest anerkendte ledelseseksperter. Han arbejder som personlig 
rådgiver for topledere og har gennem mere end 22 år udviklet og raffineret The Personal Business Plan systemet. 
Selv har han genopfundet sig selv flere gange i løbet af karrieren. Han har været marketingdirektør i bl.a. L’Oréal og 
Coca-Cola i 15 år. Derefter var han headhunter i 20 år, bl.a. som landechef for Korn Ferry, verdens førende 
Executive Search og Talent Management virksomhed.

I 2012 stiftede han egen virksomhed, og i 2014 gik både han og hustruen all-in. Stephen har placeret tæt på tusind 
direktører i dansk erhvervsliv og har coachet tusindvis af succesfulde mennesker i hele verden. Sideløbende skriver 
han bøger, holder foredrag og er ekstern lektor på CBS, hvor han fokuserer på Strategic Market Management og 

https://thepersonalbusinessplan.com/


Corporate Communication.

 


