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.
Gennemslagskraft for erfarne ledere

Opdatér dine lederkompetencer og viden inden for moderne ledelse
2 dages kursus
1 modul,
1 kursussteder
12.999 kr ekskl. moms
Vælg dato og lokation
22. mar - 23. mar 2021 Tivoli Hotel, København V
Tilmeld
Se alle datoer og steder
Kurset kan holdes hos jer – læs mere
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

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. Derfor tøver vi
heller ikke med at give dig kursusgaranti.
LÆS MERE

Kursusoversigt
Varighed 2 dage
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Pris ekskl. moms 12.999 kr
Sted:Hele landet
Dato
Ledighed
Pris ekskl. moms
Sted Tivoli Hotel, København V
Dato 22. mar - 23. mar 2021 Se detaljer
Modul 1 modul
Overnatning Nej
Ledighed Ledige pladser
Pris 12.999 kr ekskl. moms Tilmeld
Se detaljer
Sted
Dag
Dato
Tidspunkt (CET)
Modul
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 22-03-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Forny din gennemslagskraft og motivation som erfaren leder
Sted Tivoli Hotel, Arni Magnussons Gade 2, 1577 Kbh. V | Se på kort
Dag 1
Dato 23-03-2021
Tidspunkt 09:00 - 16:00
Modul Forny din gennemslagskraft og motivation som erfaren leder
Tilmeld
Hele landet
Se valgte

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

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

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
Erhvervspsykolog, cand. psych, ledelsesekspert Dennis F. Rasmussen

Dennis F Rasmussen er uddannet erhvervspsykolog (cand.psych.) og har i mere end 25 år arbejdet med coaching, leder-, ledelses- og
organisationsudvikling. Det gælder både som leder og som ledelseskonsulent i forskellige typer af organisationer og virksomheder. Dennis har en
masteruddannelse i Ledelse og Innovation. Han brænder for ledelse og ledelsesfaget. Dennis sætter stor pris på ledere, der tager deres rolle og ansvar for
andre mennesker alvorligt. Desuden værdsætter han ledere, der er stærke i at samtale og videndele om ledelse med andre ledere gennem refleksive
dialoger og aktiv udfoldelse. Dennis er en kompetent iscenesætter og underviser. Han giver anvendelig og præcis feedback og er desuden en erfaren
procesleder.

Relaterede kurser
Ledelse af ledere
Ledelse af ledere adskiller sig væsentligt fra ledelse af medarbejdere. På kurset arbejder du bl.a. med at skabe en effektiv ledergruppe, fremme bedre
præstationer og resultater samt udnytte dine egne styrker bedre. Kurset indeholder en 360-graders ledermåling.
3 dage 24.500 krekskl. moms Læs mere
Ledelse, kommunikation og gennemslagskraft
Bliv bedre til at kommunikere overbevisende og personligt med gennemslagskraft, så du opnår følgeskab og skaber øget motivation.
3 dage 15.900 krekskl. moms Læs mere
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
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

