Ledere med succes – hvad er det de kan?
- Få viden og værktøjer til at blive den fødte leder!
Som leder bliver du målt og vejet fra det øjeblik, du træder ind ad døren til du går
igen. Medarbejderne lægger mærke til alt, hvad du siger og gør. De hører og ser
også alt det, du ikke siger og det du undlader at gøre.
De signaler lederen sender ud – både de bevidste og de ubevidste - har kolossal
betydning for hele arbejdspladsen og i sidste ende for virksomhedens succes. Hvilke ting gør du noget ved og hvilke ting gør du ikke noget ved? Hvor mange af dine
valg foretager du bevidst og hvor mange foretager du uden at tænke over det?
Personlig udvikling og lederudvikling går hånd i hånd. Det kræver, at du har mod
på at se ind bag dine egne motiver, så du kan flytte ubevidste handlingsmønstre
over på et bevidst niveau. Dermed lærer du at styre de signaler, du sender ud i
omgivelserne og får således et kraftfuldt redskab ikke bare til at udvikle dig selv
som leder, men også til at udvikle virksomheden i den rigtige retning.
På kurset arbejder vi med lederens fem succesparametre. Kursusdeltagerne får
hver især lejlighed til at måle, hvor godt de klarer sig på parametrene og vil udarbejde handlingsplaner med henblik på at forbedre deres performance.
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