
Den inspirerende leder
For dig der brænder for at være en motiverende leder
Sluk den brændende platform, skab det brændende ønske
Moderne ledelse består i at have et mindre fokus på fejl og mangler, og et større fokus på at skabe begejstring i organisationen. Empati, relationer og følelser 
er vigtige lederegenskaber for dine medarbejdere. Men hvordan leder du din organisation med bløde egenskaber samtidig med, at du skal levere kontante 
resultater?
På kurset får du værktøjerne til at føre et moderne lederskab. Du bliver klædt på til at lede millenials generationen og organisationer under konstant forandring 
og digitalisering. Du bliver klædt på til at kunne accelerere forandringer med passion for at skabe fællesskab og forankring.
Kurset er praksisnært og du får indsigt i din organisations modenhed og udviklingspotentiale. Du opnår simple, effektive modeller til at analysere, planlægge 
og udføre dit lederskab af organisationen og medarbejdere ud fra et moderne ledelsessyn.
 
 
Den inspirerende leder

For dig der brænder for at være en motiverende leder
dags kursus 
Virtuelt 
19.500 kr ekskl. moms 
Kurset kan holdes hos jer – læs mere 
Hvem deltager?
Kurset henvender sig til dig, der er leder. Du står med konkrete udfordringer i at lede millenials, mange forandringsprocesser og digitalisering. Du ønsker at 
forstå fremtidens ledelse i en moderne organisation, og hvordan moderne ledelse kan se ud i praksis.
Det forventes at du er parat til at arbejde med konkrete udfordringer og sætte dig selv i spil.
På kurset arbejder du med:
Organisationers modenhed og forandringer
At gå fra fokus på problemer til fokus på løsninger
Individers modenhed og forandringer
Moderne organisationsmodeller og ledelse
At omdanne strategi til motivation
Dine udfordringer for at opnå et moderne ledelsessyn
Din organisations udfordringer og den mulige transformation
 

Udbytte
Dit udbytte
Indsigt i moderne ledelse.
Værktøjer til at føre et moderne lederskab – på strategisk niveau til samtalen med medarbejderen.
Fornyelse af dine lederegenskaber samt evnen til at håndtere et moderne lederskab.
Styrke dine kompetencer til at navigere i et moderne miljø med konstante forandringer og ændringer af opgaver og krav.
Et lederskab, som har fokus på løsninger frem for problemer
Værktøjer til at flytte organisationen fremad på trods af konstante forandringer
 
Din virksomheds udbytte
En leder med en fornyet helhedsforståelse for sin organisation
En leder, der vurderer og vælger sin indsats i praksis ud fra de udfordringer organisationen møder.
En leder der gør strategi til adfærd.
En leder, der har redskaberne til at lede i forandringer, over for millenials og konstant digitalisering.

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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Du kan trygt deltage på vores kurser
Forsamlingsforbuddet på højst 10 personer gælder ikke møder og andre arrangementer, hvor man ”i det væsentligste sidder ned”. Derfor afholder vi stadig 
alle kurser, uddannelser o.lign.
Vi følger nøje myndighedernes anbefalinger vedr. COVID-19 og har iværksat disse tiltag:
Undervisning foregår i store lokaler med min. 1 m afstand mellem hver stol.
Undervisningslokalet rengøres udførligt.
Alle skal bære mundbind, når man ikke sidder ned.
Alle skal jævnligt vaske hænder og spritte af.
Frokosten er portionsanrettet.
 

https://www.mannaz.com/wp-content/uploads/2020/10/Trygt-at-samarbejde-med-
Mannaz_mSub.mp4
Vores retningslinjer er sidst opdateret d. 26. oktober 2020. Læs mere om retningslinjerne her.

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
Under kurset
3 kursusdage – 2 moduler af hhv. 2+1 kursusdage
1 underviser
Materiale (som kan downloades)
Sparring med underviser mellem modul 1 og 2.
Efter kurset
Kursusbevis
Mulighed for tilkøb af yderligere coaching
 
Praktisk gennemførelse
Forløbet består af tre dage.
To af dagene er sammenhængende, og den sidste dag lægger senere i kursets forløb.
Første modul indebærer to dage med kursusaktivitet og andet modul af 1 dag med opfølgning.
Mellem modul 1 og 2 er der en online sparringssession med underviseren, som afholdes over nettet.

Konsulenter
Mikael Elkan

 
 
Mikael Elkan er uddannet Cand.mag. i dansk og Arbejds- og Organisationspsykologi. Mikael er desuden uddannet Coach (Solution Focused, ICF 
Accredited), Konfliktmægler, facilitator, HD. 2.del i Projektledelse og -organisation samt en række af certificeringer inden for personlighedstest og teams.
Mikael har i over 15 år arbejdet med organisationer og ledelse, både som konsulent og ansat, og kender til både private og offentlige organisationer. Du kan 
forvente en stor faglig viden og et højt engagement.

Relaterede kurser
Forandringsledelse – fra modstand til følgeskab
Forandring og transformation er et grundvilkår, men er psykologisk svært for mange. Skab forretningsværdi ved at lede andre mere effektivt gennem 
forandringsprocesser.
3 dage 17.500 krekskl. moms Læs mere 
Datadreven ledelse
Bliv klædt på til at lede i en verden, hvor anvendelsen af digitale teknologier og data transformerer virksomheder og organisationer. Du får viden, værktøjer og 
træning i at tage kompetent medansvar for din virksomheds nuværende og fremtidige dataanvendelse.
2 dage 17.500 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 
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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 
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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