
EN LEDERUDDANNELSE MÅLRETTET LEDERE I SMÅ-OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER, DER 
ØNSKER AT LØFTE DERES PERFORMANCE I LEDERROLLEN, UDVIDE VÆRKTØJSKASSEN OG  
ACCELERERE DERES PERSONLIGE OG FAGLIGE UDVIKLING SOM LEDERE.

Vil du styrke dit lederskab og din gennemslagskraft? Vil du have helt konkrete og praktiske værktøjer 
til at kunne forme og motiverende og skabe anerkendende ledelse? Og styrke evnen til både at kunne 
motiverer, håndtere konflikter og styrke din kommunikation?

DIT UDBYTTE AF TRE MODULER:
- Indsigt i din personlige lederstil, styrker og udviklingsområder
- Adgang til og træning i velafprøvede ledelsesmodeller og -værktøjer
- Sparring med andre ledere om fælles udfordringer, succeser og dilemmaer
- Hælp til udarbejdelse af en personlig udviklingsplan til styrkelse af dit lederskab.
- Summen heraf vil styrke evnen til at både fastholde og tiltrække medarbejdere. 

  

KORT FORTALT OM DION SØRENSEN
Dion Sørensen er erhvervspsykolog (cand. psych. aut.)  
og civiløkonom (HD) og har 15+ års erfaring med at udvikle ledere,  
talenter og organisationer samt 10+ års erfaring fra interne HR ledelsesroller.

STYRK DIT PERSONLIGE 
LEDERSKAB 

DATOER
29. marts 2023 
25. april 2023 
23. maj 2023

TID
Kl. 08.00-16.00

STED 
Karrebæksmindefjord,  
Enø Kystvej 55,  
4736 Karrebæksminde

DELTAGERE 
Ejerledere og CEO.

TILMELDING 
Først til mølle

ANTAL 
Max 15 deltagere

 

FORPLEJNING 
Fuld forplejning er inkluderet 

PRIS  
kr. 14.950 + moms

KONTAKT  
Kennet Mayland
tlf. 31313449
km@kenmay.dk

KENMAY  l   Næstved   l   Køge   l   Lolland-Falster   l   København   l   kenmay.dk

LEDERSTRÆNING

INFO

     
       1: KOM GODT FRA START MED EN KLAR RETNING
 • Fra vision til resultat
 • Tydelige mål og forventninger
 • Opfølgning og feedback
 • Håndtering af haltende performance

      2: ACCELERER MEDARBEJDERNES PERSONLIGE OG FAGLIGE UDVIKLING
 • Talent udvikling og efterfølgerplanlægning
 • “Stretching” af medarbejdere på jobbet
 • Coaching og mentoring i lederrollen
 • Involvering af medarbedjere i udviklingen af en “talentfabrik”

      3: FASTHOLD MEDARBEJDERNE MED LEDELSESMÆSSIGT ENGAGEMENT
 • Motivationsfremmende ledelse – hvad siger forskningen?
 • Skab tillid og tryghed i teamet / kulturen
 • Identificer dine styrker og ”personlige touch” i lederskabet. 
 • Personlig udviklingsplan – etablering af gode ledervaner.


