Succes i Ledelse er et individualiseret udviklingsforløb,
der tager udgangspunkt i dig.

Succes i Ledelse

Succes i ledelse
Styrk dit personlige lederskab – Hvad er vejen til god ledelse?
Hos Progreso tror vi på individualiserede løsninger frem for
standardværktøjer. Vi mener, at ledelsesteori og -metode
kommer til kort, hvis ikke der tages højde for den enkeltes
personlighed, værdier, styrker og svagheder.

Succes i Ledelse er et individuelt udviklingsforløb, som
giver dig et solidt fundament til at stå stærkere i din
rolle som leder – med udgangspunkt i din personlighed og dine ressourcer. Du får opdateret viden og
anvendelige værktøjer, som gør dig i stand til at få det
bedste ud af medarbejderne og lede effektivt for at
nå virksomhedens mål. Udviklingsforløbet kan foregå
både i teams, ledergrupper og individuelt.

Struktur

Ledelsesteori
Værktøjer og metode

Indhold

Målbevidst

Ledelsesforløbet er et skræddersyet kursus, som
fokuserer på, hvordan du kan træde i karakter som
leder. Vi arbejder med både nye tendenser og klassiske metoder inden for ledelse med fokus på effektiv
stresshåndtering, teamledelse, forhandlingsteknikker, medarbejderudvikling, konflikthåndtering og
coaching blandt meget andet.

Resultatstyring
Succes i ledelse

Udbytte

Vi tager udvikling personligt

Med Succes i Ledelse får du et solidt praktisk og
teoretisk fundament for at blive en succesfuld leder.
Du får opdateret viden og direkte anvendelige værk-

Hos Progreso fokuserer vi på menneskene bag
medarbejderne. For os handler det om at se den
enkeltes talent og gøre medarbejderne bevidste om
deres værdier, kompetencer og potentiale inden for
virksomhedens rammer. Succes i Ledelse er derfor
ikke et standardværktøj men et individualiseret udviklingsforløb, der tager udgangspunkt i dig.

Vil du vide mere? Du er altid velkommen til at kontakte os på telefon +45 5190 5200
eller mail info@progreso.dk, hvis du vil høre mere om dine muligheder med kurser,
udviklingsforløb eller coaching. Du kan også læse mere på progreso.dk

Personlig sparring

Forløbet tilrettelægges individuelt og strækker
sig typisk over et år inkl. opstartsmøde og ti
sparringssessioner á 1 ½ times varighed. Du får
læsemateriale og opgaver, som skal løses fra gang
til gang. Møderne afholdes typisk i virksomheden.

tøjer, som styrker dig i din dagligdag. Du lærer bl.a. at:
• handle resultatorienteret
• motivere og engagere medarbejderne
• udnytte dine egne og medarbejdernes
ressourcer optimalt
• kommunikere hensigtsmæssigt og effektfuldt
• håndtere og forebygge stress
• skabe overblik og planlægge og nå mål
• håndtere konflikter og vanskelige samtaler
Udover læsemateriale får du en arbejdsmappe,
der sikrer, at du får brugt teorien i praksis.

