
Systemisk ledelse i praksis
Omfavn kompleksiteten med samarbejde og dialog
Professionalisér din ledelsespraksis
Hvordan kan du handle, samarbejde og træffe beslutninger i fremtiden, når din viden er baseret på erfaringer, der hele tiden – og lynhurtigt – bliver 
forældede?
Den systemiske tænkning giver dig et bud på, hvordan du samarbejder og fortsætter med at levere resultater, selvom usikkerheden er høj, og det ukendte og 
omskiftelige gennemsyrer alting. For det er relationerne, der holder organisationen sammen, når stormen raser.
Derfor fokuserer Systemisk ledelse i praksis på, hvordan du styrker relationerne igennem din måde at facilitere og kommunikere på. Her er særligt de 
dialogiske kompetencer et vigtigt værktøj.
 
Systemisk ledelse i praksis

Omfavn kompleksiteten med samarbejde og dialog
dags kursus 
Virtuelt 
15.900 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
På kurset arbejder du med:
Overførsel af systemiske principper til din egen ledelse
Strategi og forståelse for, hvor medarbejdere og teams udvikler sig, så der opnås bedre samarbejde og bedre resultater
Facilitering af arbejdsmøder, der sikrer engagement, involvering og fælles resultater
Ledelse og resultatskabelse i en kompleks virkelighed med nye teknologier
Opbygningen af feedbackkultur i organisationen
 
Hvem deltager?
Du er leder eller teamleder.
Igennem din ledelsesposition skal du mobilisere og skabe værdifulde resultater i samarbejde med dine medarbejdere.
Du ønsker konkrete redskaber til at lykkes i din ledelse.

Udbytte
Dit udbytte
Introduktion til systemiske grundbegreber, modeller og metoder – såsom autopoesis, multiverser, gamemastery, kontekstforståelse, cirkularitet, Feedback-
loops og 4R-modellen.
Udvikling af konkrete tiltag og nye perspektiver på fastlåste problemstillinger – du arbejder med egne organisatoriske problemstillinger og daglige 
udfordringer i en systematiseret og udviklende ramme
Du får mulighed for at opbygge og træne din dialogiske og faciliterende kapacitet som leder
Udvikling af dit lederskab i et sparrende og udviklende forum på kurset samt i netværk mellem kursusdagene
Din virksomheds udbytte
En leder, der får professionaliseret sit lederskab
En leder, der forstår at kommunikere strategisk og målrettet
En leder, der kan facilitere og mobilisere medarbejdernes ressourcer i retningen mod et fælles mål
En leder, der kan igangsætte en feedbackkultur i organisationen
En leder, der forstår at motivere og involvere medarbejdere

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 
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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 refleksionsopgave, hvor formålet er at identificere det udbytte du ønsker på kurset i forhold til effekt i organisationen og din selvudvikling som leder
Under kurset
2 moduler af hhv. 2 og 1 dag
1 underviser
Materiale (der downloades)
Logbog
Efter kurset
Kursusbevis
 
Praktisk gennemførelse
Kurset er et tredages intensivt forløb, som er fordelt over 2 moduler.
Du får værktøjer til at professionalisere og reflektere over din ledelse igennem teori og udveksling af erfaringer med andre ledere.
Undervisningen kombinerer teoretiske oplæg, cases samt øvelser, og er tilrettelagt som et interaktivt og praksisnært forløb, hvorfor der forventes stor 
deltageraktivitet.
Systemisk Lederuddannelse
Dette kursus giver merit for de første 2 moduler til det længerevarende og dybdegående kursus: ”Den systemiske lederuddannelse”.

Konsulenter
Emil Zerlang

Emil er erhvervspsykolog. Han arbejder med organisationsudvikling og superviser samt kompetenceudvikler ledere i både private og offentlige 
organisationer inden for teamledelse, konflikthåndtering, forandringsledelse, trivsel, strategisk kommunikation, feedback og motivation.
Emil arbejder ud fra et systemisk grundlag, der baseres på hans ekspertise og erfaring med systemisk teori og procesledelse.
Emil Zerlang er uddannet erhvervspsykolog fra Københavns Universitet, som han har suppleret med en uddannelse i Mundtlig og Skriftlig Retorik fra 
Københavns Universitet. Derudover er han specialiseret i teamledelse, procesfacilitering, projektledelse og coaching, som han har efteruddannelse og 
gennemgået kurser i.

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.
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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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