Ledelse af ledere
Opnå dine resultater ved at lede gennem ledere
Styrk din ledelse af ledere
Ledelse af ledere adskiller sig væsentligt fra ledelse af medarbejdere. Mange medarbejdere kræver faglig ledelse, men når du er leder for ledere, skal du
ændre dit niveau, så du leder mere strategisk og mindre fagligt. Du skal lede og skabe resultater gennem dine ledere, så de kan lede medarbejderne
effektivt. Det skal afspejles i dit ledelsesfokus, dine prioriteter og dine ledelsesfærdigheder.
På kurset Ledelse af ledere sætter vi fokus på den særlige disciplin, det er at lede ledere. Herunder hvordan du styrker din ledelsesfleksibilitet og er mere
effektiv i din lederrolle. Vi arbejder desuden med præstationsledelse, det vil sige hvordan du leder individuelle og kollektive præstationer.
Hvordan skaber du et effektivt ledelsesteam?
Som leder for ledere er en af dine fornemste opgaver at sikre, at ledergruppen fungerer godt. Her koordinerer I aktiviteterne og retningen for hele det område,
du er leder for. Du skal skabe transparens og tillid i organisationen og sørge for et solidt samarbejde i gruppen, så dine ledere støtter hinanden.
Ledelse af ledere

Opnå dine resultater ved at lede gennem ledere
3 dages kursus
2 moduler
6 kursussteder
24.500 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
4. mar - 9. apr 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
22. apr - 20. maj 2021 Comwell, Kolding
Tilmeld
27. maj - 22. jun 2021 Comwell Hotel, Sjælland
Tilmeld
20. sep - 26. okt 2021 Mannaz Aarhus, Aarhus N
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
På kurset arbejder du med:
Forskellen på ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere
Din ledelsesbalance og fleksibilitet mellem at være støttende, styrende og strategisk og operationel
Din ledelseseffektivitet og evne til at mestre de forskellige ledelses-retninger i din rolle (opad, nedad, til siden, udad og indad)
Ledelse af præstationer på tre forskellige niveauer
Ledelse af individuelle præstationer
Ledelse af teampræstationer
Ledelse af organisatoriske præstationer
Effektive ledergrupper
Hvem deltager?
Kurset er for dig som er leder for en eller flere ledere.
Du har min. 3 års ledelseserfaring og skal lede gennem andre.
Du kender og behersker de grundlæggende ledelsesværktøjer og vil gerne styrke din ledelsesfleksibilitet, din ledelsesbalance, din ledelseseffektivitet og din
evne til at skabe resultater gennem dine ledere.

Udbytte
Dit udbytte
Større forståelse for transitionen fra ledelse af medarbejdere til ledelse af for ledere
Fokus på at lede på rette ledelsesniveau
Blive i stand til at kunne balancere din ledelsesstil afhængig af kontekst, forventninger og krav
Konkrete værktøjer til at:
skabe balance i din ledelse og opnå større ledelseseffektivitet og succes som leder
styrke individuelle- og teampræstationer
styrke det strategiske samarbejde og opnå bedre resultater på tværs i din organisation
udvikle dit eget lederteam til at blive mere effektiv
Din virksomheds udbytte
En fleksibel leder, som mestrer at balancere sin ledelse afhængig af kontekst, forventninger og krav
En leder, der udfylder sin rolle på rette ledelsesniveau
En effektiv leder, som formår at lede individuelle- og teampræstationer
En leder, der har et større strategisk fokus på tværs af organisationen
En leder, som løbende arbejder med at udvikle og styrke sit lederteam

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

4. mar - 9. apr 2021

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

22. apr - 20. maj 2021

Comwell, Kolding

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

27. maj - 22. jun 2021

Comwell Hotel, Sjælland

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

20. sep - 26. okt 2021

Mannaz Aarhus, Aarhus N

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

11. okt - 12. nov 2021

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

13. dec 2021 - 12. jan 2022

Comwell Hotel, Sjælland

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

3. mar - 29. mar 2022

Comwell Hotel, Sjælland

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

25. apr - 20. maj 2022

Comwell hotel, Fyn/Jylland

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

23. maj - 16. jun 2022

Tivoli Hotel, København V

2 Moduler

Nej

Ledige pladser

Du kan trygt deltage på vores kurser
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke møder og andre arrangementer, hvor man ”i det væsentligste sidder ned”. Derfor afholder vi stadig
alle kurser, uddannelser o.lign.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og har iværksat disse tiltag:
Undervisning foregår i store lokaler med min. 1 m afstand mellem hver stol.
Undervisningslokalet rengøres udførligt.
Alle skal bære mundbind, når man ikke sidder ned.
Alle skal jævnligt vaske hænder og spritte af.
Frokosten er portionsanrettet.
https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-medMannaz_mSub.mp4
Vores retningslinjer er sidst opdateret d. 26. oktober 2020. Læs mere om retningslinjerne her.

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
Tilsendt opgave
Under kurset
360-graders ledermåling ”Leadership Versatility Index” (LVI) inkl. individual feedback
3 undervisningsdage
Minimum 1 underviser
Fuld forplejning i kursustiden
Kursusmaterialer via ”Mit Mannaz”

Logbog til dine personlige notater
Efter kurset
Kursusbevis
Mulighed for yderligere coaching
Praktisk gennemførelse
På kurset Ledelse af ledere udvikler du din evne til at skabe resultater gennem dine ledere.
Du arbejder med forskellen på ledelse af medarbejdere og ledelse af ledere, din evne til at skabe balance i dit lederskab samt øge din ledelseseffektivitet.
Kurset har en praktisk orienteret tilgang. Du får konkrete ledelsesværktøjer til at kunne lede individuelle, team- og organisatoriske præstationer.
Læringsformen veksler mellem oplæg om teori og metode i plenum, træning af konkrete værktøjer samt refleksion og træning i mindre grupper.
På modulerne vil du aktivt træne og blive udfordret på dine ledelseskompetencer inden for konkrete ledelsesmæssige opgaver, dilemmaer og action learning
principper.
Du skal være klar til at give og modtage feedback med det formål at udvikle dig selv og dine deltagerkolleger.
Inden modul 1 udfylder du og modtager individuel feedback på en 360-graders ledermåling (Leadership Versatility Index) med fokus på at styrke din
ledelsesfleksibilitet og -effektivitet.

Konsulenter
Annemette Thomsen

Annemette Thomsen er master i organisationspsykologi (MPO), sundhedsinformatik (MI) og public health (MPH), og er certificeret i en lang række
testværktøjer og læringsspil.
Annemette er desuden certificeret coach og har gennemgået efteruddannelse, kurser og seminarer i ledelse, forandringsledelse, situationsbestemt ledelse,
projektledelse og personlig kommunikation.
Til daglig er Annemette tilknyttet konsulenthuset, Nobiles som ledelsesrådgiver, hvor hun arbejder med både individuel rådgivning og coaching af ledere,
lederteamudvikling og forretningsdrevet ledelsesudvikling.
Annemette er en erfaren underviser og facilitator på lederkurser, og har trænet og rådgivet både nyudnævnte og erfarne mellem- og topledere i offentlige og
private virksomheder.
Pernille Taarup

Pernille har arbejdet som leder i over 20 år blandt andet i den finansielle sektor som forsikringsteknisk chef og HR-chef samt som administrerende direktør i
detailbranchen. Hun har siden 2008 arbejdet som konsulent, underviser og foredragsholder med særlig fokus på ledelse, relationer og kommunikation.
Pernille er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en Master i organisationspsykologi (MPO) fra RUC. Herudover har hun taget en uddannelse i
Konsultation & Ledelse og er certificeret i en lang række ledelsesværktøjer.
Til daglig er Pernille tilknyttet konsulenthuset, Nobiles som ledelsesrådgiver, hvor hun arbejder med både individuel rådgivning og coaching af ledere,
lederteamudvikling og forretningsdrevet ledelsesudvikling. Pernille er en erfaren underviser og facilitator på lederkurser, og har trænet og rådgivet både
nyudnævnte og erfarne mellem- og topledere i offentlige og private virksomheder.

Relaterede kurser
Strategisk Lederuddannelse
- for erfarne ledere
Ambitiøst forløb til den erfarne leder. Du arbejder casebaseret med afsæt i strategiske værktøjer og de nyeste teorier. Og så får du den personlige udvikling,
der rykker dig for alvor.
12 dage 89.500 krekskl. moms Læs mere
Strategi- og forretningsudvikling
Lær at designe en strategi, der skaber resultater for din organisation. En strategi med klare indsatsområder, der både kan kommunikeres og eksekveres.
Forstå hvordan strategien omsættes til planer og handlinger, der skaber resultater, samt hvilke områder der kan arbejdes med for at udvikle forretningen og
skabe vækst.
3 dage 17.500 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
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
Kursusgaranti 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

