PRODUKTBLAD

VÆKST VIA LEDELSE

3 ud af 4 ledere føler sig fanget i den daglige drift.
Er du en af dem?

Mange ledere mangler tid til at udvikle deres virksomhed. For meget tid går til daglig drift og for lidt tid til ledelse
og udvikling. Vækst via Ledelse tilbyder et forløb, der handler om ledelse og personlig udvikling.
Vækst via Ledelse er et skræddersyet ledelsesudviklingsforløb til ejere og ledere i ambitiøse vækstvirksomheder.
Du får her en unik mulighed for at afklare dine lederkompetencer og løfte virksomhedens resultater.

VÆKST VIA LEDELSE – AFKLARING, UDVIKLING, HANDLING OG OPFØLGNING
OPSTART

AFKLARING

UDVIKLING

OPSTART
Du skal være motiveret for udvikling af dig selv
som leder og vækst af din virksomhed. Du skal
være parat til at investere ressourcer i processen.

UDVIKLING
Undervejs i processen kortlægger vi noget af
virksomhedens udviklingspotentiale og
ledelsesudfordringer.

AFKLARING
Vi starter med et møde i din virksomhed, hvor vi
laver et 360 graders snapshot af virksomheden
og de ledelsesmæssige erfaringer og udfordringer.

HANDLING
Sammen med ca. 20 andre ledere vil du over en
todages intensiv lederworkshop blive afklaret
med dine styrker og udviklingsområder som leder.
Efterfølgende vil der blive afholdt 2 halvdagsmøder.

Læs mere på www.vhsj.dk/leder

HANDLING

OPFØLGNING

DU FÅR
• T odages lederworkshop inkl.
forplejning og overnatning
• Udarbejdet en personprofil
• Personlig tilbagemelding på
din personprofil
• Efterfølgende 2 halvdagsmøder
• Opfølgning og sparring
i din virksomhed

PRODUKTBLAD

INDHOLD PÅ LEDERWORKSHOPPEN
Sammen med ca. 20 virksomhedsejere og ledere vil du få afklaret dine styrker og udviklingsområder som
leder på en todages lederworkshop. Forud for workshoppen udfylder du en personprofilanalyse, og i løbet
af lederworkshoppen vil du lære mere om baggrunden for personprofilanalysen, og hvordan sådan et
værktøj kan anvendes i en virksomheds udvikling.

DE CENTRALE TEMAER PÅ LEDERWORKSHOPPEN BLIVER
•
•
•
•
•
•
•
•

PRAKTISK
DATOER
Onsdag og torsdag d. 10 – 11. juni 2015

Lederrollen
Ledelsesværdier
Prioritering
Målstyring
Personprofilanalysen
Delegering og forventningsafstemning
Kommunikation og feedback
Sparring med andre ejere og ledere

MÅLGRUPPE
For virksomheder med 5 til 60 ansatte.
PRIS
Det koster kr. 5.000 ekskl. moms
pr. deltager alt inkl.
Sidste tilmelding 18. maj.

Lederworkshoppen afsluttes med at du udarbejder en handlingsplan for,
hvordan du vil udvikle dit lederskab.

Lederworkshoppen afholdes som internat
på Danhostel Skælskør Lystskov.

Lederworkshoppen leveres i samarbejde med Konsulenthuset Moestrup og Bakgaard
Coaching, som har stor erfaring med de udfordringer små og mellemstore virksomheder
har. Begge konsulenter har erfaring med organisations- og ledelsesudvikling.

SPARRING I DIN VIRKSOMHED
MELLEM DIG OG KONSULENTER
FRA VÆKSTHUSET
Samtalerne tager afsæt i din handlingsplan,
dine overvejelser om virksomhedens og din
egen udvikling som leder.
Individuel tilbagemelding på din personprofilanalyse fra Bakgaard Coaching eller
Konsulenthuset Moestrup.

Lene Bakgaard

Anders Moestrup

YDERLIGERE INFORMATION 					
Kontakt Karsten Andersen, Væksthus Sjælland, tlf. 2364 3357, kan@vhsj.dk
eller Erhvervskonsulent Bolette Trier Nissen, tlf. 2932 6362, bolette@slagelseerhvervscenter.dk

Læs mere på www.vhsj.dk/leder
Vækst via Ledelse
– en unik mulighed for at styrke din lederproﬁl

