sig mål
“ Kunsten er ikke at sætte- men
at nå dem

Succes i ledelse

“

FREMTIDEN KOMMER ALTID
– FREMSKRIDT SKAL MAN ARBEJDE SIG TIL

En verden i udvikling styres af ledere i udvikling. Ledelse har derfor betydning for alle
– ikke kun dem der vælger faget som et led i deres karriere, men i lige så høj grad dem,
ledelsen er rettet mod og især disses livskvalitet. Uddannelse i faget ledelse, udvikling
af egne styrker og afklaring af egne begrænsninger kan gøre ledelsen mærkbart bedre
- og livet lettere - både for lederen og medarbejderne.

Kravene til den moderne leder er høje i en verden,

• Teamledelse – hvad er effektive teams?

der udvikler sig hurtigere og hurtigere. Målet for

• Stress og stresshåndtering – stress på godt

Succes i Ledelse er derfor:
• At være faglig kompetent
• At kunne begå sig i det politiske spil

og ondt.
• Medarbejdersamtaler og kompetenceudvikling
– lederrollen i medarbejdersamtalen.

• At tænke strategisk
• At udøve god personaleledelse

ØKONOMI

FORLØBET

Prisen indbefatter 1 opstartsmøde, 10 sparringsmøder

Prisen for Succes i Ledelse er kr. 45.000 ekskl. moms
Succes i Ledelse er et individuelt uddannelsesforløb,

samt et evalueringsmøde med personlig sparringspartner,

hvor lederen får sin egen professionelle sparringspartner

personprofil samt materiale, som danner grundlag for

til at styrke, fastholde og udvikle egne lederkompetencer.

sparringsmøderne.

10 møder afholdes med 3 ugers mellemrum.
Der tages udgangspunkt i et indledende opstartmøde
samt 360 graders analyse. Grundlaget for de efterfølgende

TEMAER
Succes i Ledelse arbejder med følgende temaer:
• At træde i karakter som leder – situationsbestemt
ledelse.
• Ledelsesteori – modeller og metoder.
• Lederens succesfulde relationer – tillid, troværdighed og empati.
• Fra brandslukning til ledelse – fokus på målet.

Personlig sparring

møder, er materiale udviklet af Optika.

Viden
Erkendelse
Målsætning
Handling

• Retorik og kommunikation – gennemslagskraft
på den rigtige måde.
• Coaching – en dialog der rykker.

Succes i ledelse

• Ledelse af forandring – forandring af ledelse.
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