Masterclass
Frygtløs Ledelse
Styrk dit mod som leder!
Dette udviklings-retreat har til formål at hjælpe dig op i helikopteren og reflektere
over din ledelse og dit personlige lederskab samt at styrke dit ledelsesmæssige mod.
Der er en enorm hastighed i organisationer i dag. Og det påvirker vores ledelse. Det
påvirker vores evne til at distancere os og se tingene fra oven og agere mere
proaktivt og med større overskud. At lede er dybest set relationelt. Det er at skabe
resultater gennem andre. Denne kunst glemmer vi somme tider i dagligdagen, hvor
driften løber af med os.
Vi har alle blinde pletter og steder hvor vi bliver usikre og ikke får håndteret situationen,
som vi bør. Dette kursus vil hjælpe dig til at genfinde fokus på ledelse, få øje på blinde
pletter og styrke dit følelsesmæssige mod.
Brené Brown, en socialforsker fra USA, siger: Vejen til mere mod går ufravigeligt gennem
sårbarhed. Vi vil således også arbejde med sårbarhed som en styrke til at opbygge mere
mod.
Forløbet indeholder:
-

Banebrydende 360 graders ledelsesfeedback, som afdækker styrker, faldgruber,
svagheder og overgjorte styrker, og ikke mindst blindspots.
Samtale med erhvervspsykolog inden kurset.
4 dages retreat med fokus på dit personlige lederskab.
Bogen Frygtløs Ledelse.

Hvad får jeg med hjem?
Forløbet vil først og fremmest give dig et større indblik i dit personlige lederskab og øge din evne til
selvrefleksion. Derudover vil vi sammen koble dit personlige lederskab til vigtige ledelsespraksisser
og kontekster, eksempelvis konflikter, teamudvikling, at sætte retning, sikre kvalitet mm.

Du får en kvalificeret udviklingsplan med hjem fra kurset.
Hvem er underviserne?
Forfatterne til bogen Frygtløs Ledelse, Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby, som til dagligt
er ledere af IMPAQ vil forestå undervisningen. Begge arbejder til dagligt som erhvervspsykologer.
Praktisk:
Pris kr. 24.900,- for forløbet inkl. kost og logi på 4-dages seminar (inkl. fly/ transport).
Seminaret afvikles fra den 30/10-2/11 2018 nær Lucca, Italien. Detaljeret program følger.
Det er et eksklusivt kursus med plads til max 12 deltagere.
Tilmelding senest 1/9 2018 til Lau Lilleholt Jensen: lau@impaq.dk.
Kontakt Lau Lilleholt Jensen for praktiske informationer: lau@impaq.dk
Kontakt Thomas Lundby eller Morten Novrup Henriksen for faglige spørgsmål: thomas@impaq.dk,
morten@impaq.dk

