
Tag din lederudvikling til næste 
niveau
Har du gennemført Mannaz Lederuddannelse, og er du klar 
til at arbejde videre med din personlige rolle som leder på 
et intensivt udviklingsforløb? På denne overbygning 
arbejder vi videre på de teorier, metoder og det mindset, 
du har trænet på Mannaz Lederuddannelse. Hvor fokus på 
Mannaz Lederuddannelse var at rodfæste din identitet som 
leder, vil overbygningen løfte dig videre – hvad er dine nye 
mål som leder? Og hvad er næste skridt for dig?

Et væsentligt omdrejningspunkt på overbygningen er 
personprofilen Hogan, der er et af de stærkeste 
testværktøjer på markedet. Vi arbejder intensivt med dine 
værdier, og hvordan du er, når du trives allerbedst som 
leder, og hvordan du har det under pres. Formålet er at 
bruge denne viden og læring om dig selv til at styrke din 
udvikling så du kan skabe reflekterede valg og konstruktive 
handlinger i din organisation.

 

Hvem deltager?
Denne overbygning er for dig, der har gennemført Mannaz 
Lederuddannelse og gerne vil fortsætte din udvikling. Det er 
ikke så vigtigt, hvor du er i ledelseshierarkiet, men det er 
vigtigt, at du anser det for værdifuldt at udvikle dig sammen 
med en gruppe af kompetente ledere. Måske har du skiftet 
job, siden du deltog på uddannelsen og har fået nye 
lederudfordringer, som kan være afsættet for din videre 
udvikling.

På overbygningen kan du vælge at fortsætte dit arbejde 
sammen med din eksisterende netværksgruppe fra 
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forløbet, eller du kan få en ny netværksgruppe. Her vil du 
naturligvis møde andre dygtige ledere, der har været 
igennem de samme teorier, metoder og personlige 
udviklingsrejse som dig.

På kurset arbejder du med:
• Hvor har din forretning bevæget sig hen? Hvilken evt. ny virksomhed er du nu en del af? Hvad er vigtigt at lykkes 

med for dig her og nu? Hvilke strategiske tiltag er nødvendige?

• Hvordan arbejder du videre med at skabe tillid og resultater omkring det, du er sat i verden for at lykkes med?

• Hvordan udlever du dine værdier og dit potentiale, og hvordan møder du de udfordringer, du står overfor i din 
lederrolle og dit liv?

• Hvordan reflekterer du over din ledelsespraksis, uden at tankerne kører i ring og bliver til unødvendige 
bekymringer?

• Hvordan sikrer du god ledelse men også et godt ledelsesliv?

• Hvad er næste skridt for dig, og hvordan kommer du derhen?

 

Udbytte
Dit udbytte

• Klarhed over dit personlige ståsted som leder som en forudsætning for, at du kan tage næste skridt

• Redskaber til at håndtere bekymringer og pres, inden det bliver til stress

• Et rum for refleksion over din rolle, din opgave og dine mål

• Klarhed over dine værdier, dine styrker og udviklingsområder samt dybere indsigt i, hvordan du virker på andre i 
praksis

• En gruppe som et trygt udviklingsforum samt værdifuldt netværk med andre ledere

 

Din virksomheds udbytte

• En leder, der kan skabe klarhed omkring opgave og rammer

• En leder, der er yderst bevidst om sit personlige udgangspunkt for at lede andre

• En leder, der er personlig rustet til nuværende og fremtidige udfordringer

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/mannaz.com/httpdocs/wp-
content/themes/mannaz/coursemodules/course_dates.php on line 83

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed



Prisen dækker over

Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

• En bog

Under kurset

• Hogan personlighedstest – markedets tungeste udviklingsværktøj

• 1½ personlig samtale omkring din personlighedsprofil

• 4 kursusdage med fokus på teori, træning, refleksion

• Møder i netværksgruppen (din gamle eller en ny gruppe) mellem mødegangene

• Konkrete øvelser til at skabe resultater i din organisation og i dit liv

Efter kurset

• Kursusbevis

• Nye metoder til den eksisterende netværksgruppe, så I fortsat kan hjælpe hinanden med at skabe resultater – 
eller en ny udviklingsgruppe, der kan blive vigtig for din fremtidige succes som leder.

 

Praktisk gennemførelse
Overbygningen til Mannaz Lederuddannelse omfatter i alt 4 hele kursusdage med aktiviteter mellem mødegangene 
samt gennemførsel og individuel tilbagemelding på en Hogan personprofil. Hogan-testen er markedets bedste og 
mest nuancerede udviklingsværktøj.

I et trygt og tillidsfuldt forum vil vi fortsat arbejde med ledelse i praksis og med det, som er vigtigt for dig, netop dér 
hvor du er på din rejse som leder, hvis du skal lykkes. I vil arbejde med intensive og praktiske øvelser, der gør det 
nemt for dig at oversætte indsigter og læring til konkret adfærd i din hverdag. I vil bruge hinanden til at blive endnu 
bedre.

Du vil møde teorier og metoder, som bygger videre på Mannaz Lederuddannelse og samtidig tilføjer nye redskaber 
til værktøjskassen.

 

Konsulenter

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/god-laering/


Om Susanne Clausager Dalgaard

Susanne er cand.psych.aut. og arbejder ud fra et erhvervspsykologisk fokus med analyse, design og levering af 
lederudviklingstiltag, der har fokus på at implementere en strategi, drive organisatoriske forandringer og udvikle 
lederteams. Susanne arbejder med individuelle forløb herunder coaching og erhvervspsykologiske test. God ledelse 
handler også om at have et godt ledelsesliv. Susanne har specialiseret sig i terapi for ledere og talenter, som i en 
periode har brug for afklaring og hjælp til livets udfordringer.

 

Om Katrine Halvgaard

Katrhrine er cand.psych.aut. og arbejder i praksisfeltet mellem erhvervspsykologi og klinisk psykologi med fokus på 
at forløse potentiale i såvel organisationer, teams og hos den enkelte leder samt medarbejder. Katrine har en 
pragmatisk tilgang til opgaverne med fokus på såvel de forretningsmæssige og personlige udviklingsområder. 
Fokus vil typisk være at tilrettelægge og gennemføre aktiviteter med henblik på at understøtte virksomhedens 
overordnede strategi og herigennem sikre en mere effektiv og sammenhængende forandringsproces.


