Styrk
Ny
inspiration
det forebyggende
gennem bæredygtigt
arbejde påogbyggepladsen
generøst lederskab

DEN LOVPLIGTIGE
ERFARNE LEDER
koordinatoruddannelse
Ledercoachingforløb

Som erfaren leder har du allerede styr på de grundlæggende ledelsesteorier og har konkret ledelseserfaring fra forskellige lederstillinger.
Brug coachingforløbet til at opkvalificere din viden, så du fortsat kan
agere stærkt og handlekraftigt som leder.
Coachingforløbet kan ses som en form for ledelsesrum, hvor du kan
gå på opdagelse i din egen ledelsespraksis. Vi hjælper dig med at
positionere dig som en leder, der evner at reflektere over sin egen
ledelsespraksis med det formål at kunne skabe nye handlemuligheder.

Nuanceret praksis

Den erfarne leder tager udgangspunkt i din hverdagspraksis for at
sikre, at du får et nærværende og relevant ledelsescoachingforløb. Vi
understøtter praksissen med grundlæggende ledelsesfaglig viden og
metodiker, der nuancerer din oplevede praksis og tilhørende konkrete
ledelsesudfordringer.

Bæredygtig ledelse

Flere og flere ledere oplever i stigende grad dilemmaer, trilemmaer og
paradokser i deres lederskab – især i ledelsesarenaen, der er under
hastig forvandling i disse år. Derfor kan ny ledelsestænkning, der griber
den aktuelle hypermoderne tid, være med til at kvalificere den erfarne
leders praksis. Det får du mulighed for at arbejde med i coachingforløbet
– med bæredygtig ledelse som hovedoverskrift.

Personlig indsigt i lederstil og ledelsesadfærd

Det er afgørende, at man som leder har dybere kendskab til egne
personlige præferencer og kompetencer, når man skal finde nye veje
og handlemuligheder i sit lederskab. Derfor danner en indledende
erhvervs-psykologisk test grundlag for den mere personlige indsigt
i egen leder-stil og ledelsesadfærd. Den faglige helhedsvurdering
bestemmer, hvilke erhvervspsykologiske test der giver mest værdi. Det
kunne f.eks. være MBTI®, HOGAN®, NEO-PIR® eller LEA®.

ErhvervsHjemmeopgaver
psykologisk test (artikler / øvelser)

VIL DU VIDE MERE?
For at læringen bliver så kontekstnær og praksisrettet som
muligt, tager forløbet afsæt i
den erfarne leder og den organisation, han eller hun agerer i
til daglig.
Vi sætter praksis i relation til
forskellige ledelsesteoretiske
og forskningsbaserede ledelsestemaer, f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bæredygtig ledelse
Generationsledelse
VUCA WORLD
Det generøse lederskab
Agilitet og purpose
Paradoksledelse
Kompleksistetsledelse
Lederens magt og autoritet
Integral teori og metode

Kontakt os

Vil du høre mere om ledercoaching eller andre ledelsesydelser?
Christopher Lehnschau
chl@humanhouse.com
eller 3094 2783.

Ledercoachingsessioner (90 min)
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