
Gennemslagskraft for erfarne 
ledere
Opdatér dine lederkompetencer og viden inden for moderne 
ledelse

Personlig ledelsesudvikling med andre erfarne ledere
Er du erfaren leder, og ønsker du at udvikle dine lederkompetencer med de nyeste ledelsesværktøjer? Søger du ny 
motivation i dit ledelsesarbejde og større gennemslagskraft som leder?

På dette kursus udvikler du dine lederkompetencer. Du får den nyeste viden inden for moderne ledelsesteori og 
organisationsforståelse, og skærper dine ledelsesværktøjer til at lede i moderne organisationer.

Du videndeler med andre erfarne ledere og får nye greb og handlemåder til din daglige ledelse, som gør dig mere 
effektiv i din ledelse. Du udvikler dine kompetencer inden for feedback og coaching. Du højner dine relationelle 
kompetencer, så du i højere grad motiverer dine medarbejdere og opnår større gennemslagskraft.

 

Hvem deltager?

Du er erfaren leder med mere end 6 års ledelseserfaring. Du har ikke inden for de seneste 4 år deltaget på 
lederkurser. Du søger ledelsesudvikling samt udvikling af dine lederkompetencer. Du lægger vægt på en homogen 
gruppe bestående af erfarne ledere.

Kurset kan danne grundlag for stillingtagen til eventuelle længerevarende lederudviklingsforløb.

På kurset arbejder du med:

• Moderne ledelsesteori- og organisationsforståelse

• Den ledelsesmæssige virkelighed, dens udfordringer, dilemmaer og kompleksitet

• Nyere motivationsteorier

• Værdifulde ledelseskompetencer

• Personlige kompetencer i forhold til feedback og coaching

• Magt og etik i ledelse

 

Udbytte



Dit udbytte

• Ny indsigt i moderne ledelse

• Fornyet motivation og gennemslagskraft

• Øget trivsel i lederrollen

• Nye greb og ledelsesværktøjer til daglig ledelse

• Skærpet evne til at give feedback og coaching

• Styrke de relationelle kompetencer

• Videndeling med andre erfarne ledere

Din virksomheds udbytte

• En leder med fornyet energi og motivation

• En mere fokuseret leder

• Mere effektiv og målrettet ledelse

• Mere løsningsorienteret ledelse med større gennemslagskraft

• En leder, der kan bidrage mere aktivt til virksomhedens udvikling

• En leder med effektive ledelsesværktøjer

• En leder med stærkere relationelle kompetencer

• En leder, der trives i lederrollen
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Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/gennemslagskraft-for-erfarne-ledere/

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/gennemslagskraft-for-erfarne-ledere/


Prisen dækker over:

Før kurset

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

• Artikler inden for ledelses-, organisations- og motivationsteori

Under kurset

• 2 sammenhængende kursusdage fra kl. 9 til kl. 16

• Fuld forplejning under kursusdagene

• Logbog til dine notater

• Materiale (som kan downloades)

• 1 underviser

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet “Forny din gennemslagskraft som erfaren leder” består af  2 sammenhængende dages kursus – uden 
overnatning. Undervisningen er baseret på erfaringsudveksling og videndeling mellem dig og de andre deltagere. 
Forløbet består af oplæg og dialog om moderne og nyere ledelses- og organisationsteori. Der er indlagt 
gruppearbejder og øvelser, der styrker motivation og læring.

Kurset er intensivt og kræver aktiv deltagelse og engagement fra alle deltagere. Oplæg, dialog og øvelser sikrer et 
godt flow og variation i undervisningen.

Du har mulighed for at tilkøbe individuelle coachingsamtaler både inden og efter kurset. En coachingsession inden 
kurset sikrer niveau og indsigt i de forventninger og den situation, som du ledelsesmæssigt aktuelt står i. Den 
opfølgende coachingsamtale efter kurset sikrer forankring i dit daglige ledelsesarbejde.

Konsulenter



Line Thatt Jensen er autoriseret cand.psych., Client Director og underviser hos Mannaz.

Hun har en HD(O) i forandring og innovation samt en certificering i digital transformation fra Digitaliseringsinstituttet.

Line har mange års erfaring med ledelses- og organisationsudvikling samt coaching af ledere – både i den private 
og offentlige sektor samt med internationale og skandinaviske kunder.

Hver dag arbejder hun for, at vores kunder bliver endnu bedre til at nå deres mål. Det handler om at opnå en 
mærkbar effekt og forankring.

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

Personlige tests

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 DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

Individuel 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/tests-og-maalinger/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/individuel-coachingforloeb/?=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

