Individuel ledersparring
— Ærlig og konkret sparring på dine udfordringer som leder

Formål

At lede er et udfordrende og spændende arbejde, der både kræver gode faglige og menneskelige kompetencer. Det komplekse forhold mellem planer, forandring, medarbejdere og lederkolleger gør hverdagen uforudsigelig og byder på masser
af dilemmaer. Med en aktiv udvikling af den individuelle ledelse kan både leder og virksomhed rustes bedre til at håndtere
udfordringerne – både på strategisk plan og i hverdagen. Vi styrker din ledelse ved at udvikle dine mål og relationer.

SOM LEDER FÅR DU:

VIRKSOMHEDEN FÅR:

•
•
•
•

•
•
•
•

Ærlig og reel sparring på dilemmaer og svære beslutninger
En indsigt i din ledelsesstil, du kan bruge i hverdagen
Konkrete input til at skabe resultater via relationer
Et fortroligt, personligt og frit rum at udvikle dig i

Ledersparringens form og indhold
Sparringen foregår i sessioner á 1 time med en fast konsulent, som også vil være tilgængelig per telefon og e-mail
i perioden. Personlig kemi er vigtig i individuel sparring,
så vi sørger for at matche dig med den helt rigtige blandt
vores konsulenter, der alle har stor personlig erfaring med
ledelse og en fremdriftsorienteret tilgang til coaching.

Honorar

Ledere med indsigt i egen rolle og værktøjer til selvhjælp
Medarbejdere, der oplever en stærk og konsistent ledelse
En mere effektiv ressource i den strategiske udvikling
Bedre trivsel for ledere og medarbejdere

Eksempler på aktiviteter og emner
Afdækning af din ledelsesstil og -adfærd
Gennem en personprofiltest afdækker vi din adfærd og motivation og ser på, hvordan du kan bruge dem i din ledelse.

360 graders analyse af din ledelse i praksis
Vi kigger på helheden af dine relationer og ansvarsområder
og pinpointer udfordringer, løsninger og muligheder.

Diskussion og løsning af konkrete udfordringer

1:1 samtaler á 1 times varighed

Timepris .... kr. 2.000

3 måneders sparring (12 møder)

Pris ... kr. 24.995

6 måneders sparring (18 møder)

Pris ... kr. 34.995

Klippekort á 10 x 1,5 times sparring

Pris ... kr. 20.000

Alle priser er ekskl. moms, lokaleleje og forplejning, men dækker
både forberedelse og materialer med undtagelse af evt. tests.

Vi diskuterer konkrete udfordringer og dilemmaer i jobbet.

Plan for performanceoptimering og resultatskabelse
Vi udvikler din ledelse, så du kan indfri performancekrav.

Værktøjer til de svære samtaler som leder
Vi klæder dig på til svære samtaler og konfliktløsning.

Ledelse af de nye generationer

Kontakt

Vi deler vores ekspertviden om at lede generation Y og Z.
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