
Eksistentiel ledelse – Styrk dit 
personlige lederskab
Styrk dit personlige lederskab med de eksistentielle tænkere
Bliv en stærkere og mere autentisk leder
Hvem er du som leder? Hvordan leder du dine medarbejdere igennem svære forandringer? Og hvordan opbygger du tillid i dine relationer?
Eksistentiel Ledelse tager udgangspunkt i en forståelse af menneskets eksistens. På dette kursus får du en større forståelse af dig selv, dit lederskab, og 
hvordan du løser dine vigtigste udfordringer med hjælp fra de store eksistentielle tænkere som Søren Kierkegaard omsat til konkret praksis.
Brug den eksistentielle tankegang til at forstå, hvad der er på spil i forandringer, og hvordan du bedst håndterer dem. Bliv autentisk i dit lederskab og opbyg 
stærke relationer, så du kan opnå følgeskab og tillid, som er afgørende for, at du lykkes. Du lærer samtidig at håndtere den ensomhed, der kan være 
forbundet med at være leder.
 

Eksistentiel ledelse – Styrk dit 
personlige lederskab
Styrk dit personlige lederskab med de eksistentielle tænkere
3 dages kursus 
2 moduler 
1 kursussteder 
17.500 kr ekskl. moms 
Vælg dato og lokation
5. okt - 9. nov 2020 Tivoli Hotel, København V 
Tilmeld 
Se alle datoer og steder 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
På kurset arbejder du med:
De eksistentielle grundvilkår som forståelsesramme for dine udfordringer og dilemmaer.
Hvordan du bliver autentisk, og hvad der er særligt vigtigt for dig som leder.
Hvordan du håndterer dine relationer og ensomheden som leder. Hvordan du står med ansvaret og træffer de svære valg.
 
Hvem deltager?
Kurset henvender sig til ledere på alle niveauer, der er ønsker at få en større og dybere forståelse af sig selv og de ledelsesudfordringer de står med, og som 
er nysgerrig på at få et eksistentielt perspektiv på ledelse.

Udbytte
Dit udbytte
Du bliver bedre til at reflektere over dit lederskab, og hvem du er som leder og derved styrke din autenticitet.
Du får en bedre forståelse af, hvad der er på spil i forandringer, og hvordan du håndterer dem.
Du får styrket dine evne til at håndtere dine relationer.
Du bliver bedre til at stå i de vanskelige situationer, hvor vigtige beslutninger skal træffes og svære samtaler skal gennemføres.
Du hviler mere i dit lederskab.
 
Din virksomheds udbytte
En leder med en større selvforståelse og selvindsigt.
En leder, der er bedre til at styrke relationerne og opnå følgeskab i organisationen.
En leder, der er bedre til at håndtere de svære situationer.

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 
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Bliv ringet op 

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. okt - 9. nov 2020 Tivoli Hotel, København V 2 Moduler Nej Ledige pladser 

Prisen dækker – før, under og efter
Før kurset
Du får tilsendt bogen “Eksistentiel Ledelse – En guide til personligt lederskab”.
Under kurset
3 kursusdage med fuld forplejning.
1 individuel coaching mellem modul 1. og modul 2.
 
Efter kurset
Kursusbevis

Praktisk gennemførelse
En blanding af forelæsninger med teori og praktiske cases, gruppeøvelser og individuelle refleksionsøvelser.

Modul 1, 1. kursusdag: Autenticitet & Forandringsledelse
Hvordan bliver jeg mere autentisk? Hvordan bliver jeg bedre til at håndtere forandringer?
Forandringer sker hele tiden, og det betyder, at du ikke kan lede i kraft af faste processer, men må bringe dig selv i spil gennem dit personlige lederskab. 
Samtidig gælder det om at finde ro i at stå på ukendt grund og håndtere kontroltabet – både for de forandringer du selv skaber og for dem, der sker omkring 
dig.
Modul 1, 2. kursusdag: Den relationelle leder
Hvordan styrker jeg mine relationer? Og hvordan forholder jeg mig til ensomheden som leder? Evnen til at håndtere relationer er vigtigere end nogensinde før 
for at lykkes som leder, og det forventes også at ledere er til rådighed for såvel medarbejderne, borgerne, kunderne, leverandørerne som pressen og andre 
interessenter. Det er afgørende, at du kan skabe tillidsfulde relationer og følgeskab i din organisation. Men det skaber også dilemmaer, for du kan jo ikke 
altid selv fortælle, hvad der foregår. Det kan også give anledning til ensomhed, for du kan ikke altid bare være én af kollegaerne.
 
Modul 2: Ansvaret og de svære valg
Hvordan står jeg med ansvaret for de beslutninger, jeg ikke selv har truffet? Hvordan træffer jeg selv de svære beslutninger? Hvordan fører jeg dem ud i livet? 
Du skal stå til ansvar for en masse ting, du ikke selv har valgt såsom at implementere strategier, du ikke selv har besluttet, og lede medarbejdere, du ikke 
selv har ansat. Samtidig har du også selv en frihed til at vælge. Og som leder skal du træffe svære beslutninger og sørge for, at de bliver implementeret.

Konsulenter
Mette Vesterager

Mette Vesterager er ledelsesrådgiver, coach, foredragsholder og underviser og har arbejdet med ledelse i over 15 år. Hun er cand. mag. i filosofi med tilvalg 
i psykologi fra Københavns Universitet, cand. polyt. fra Danmarks Tekniske Universitet og EMCC certificeret coach. Hun er forfatter til bogen Eksistentiel 
Ledelse – En guide til personligt lederskab. Den udkom 2. november 2017 og blev valgt blandt årets bedste erhvervsbøger af Jyllands-Posten.

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
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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 
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