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Det drejer sig om mennesker
Især fordi den menneskelige faktor har så massiv indflydelse på de resultater vi ønsker
at opnå, mener vi at lederskab og øget fokus på menneskers potentiale, giver langt
bedre resultater end management og trendy buzzwords nogensinde har gjort.

Lederskab sikrer fremtiden

Ved at udvikle og styrke dit lederskab, vil du opleve øget engagement og dedikation
blandt de mennesker der en del af din virksomhed – og hos dig selv! Du vil desuden
opleve en øget tiltrækning af dygtige mennesker, samtidigt med at det er værd at huske
på, at virksomheder med dygtige ledere er attraktive for kunder og samarbejdspartnere.

Uddannelse i lederskab

Vi har udviklet en ny og trendsættende lederskabsuddannelse, der sikrer dig løbende
uddannelse, et solidt netværk, samt faglig sparring og personlig udvikling.
Uddannelsen hedder HUMAN LEADERSHIP, og den imødekommer de krav en leder til
hver en tid bliver mødt med, for at kunne være leder for mennesker.

På næste side finder du en kort oversigt over modulerne på uddannelsen, og du kan se
hvor du kan finde yderligere informationer.

Jeg er ved at være lidt træt af
management og tunge teorier tænk, hvis man kunne få en
uddannelse i Lederskab……

HUMAN LEADERSHIP – moduloversigt
Modul 1
”Ledelse er kommunikation, & effektiv ledelse opnås gennem effektiv kommunikation”
Hvordan du påvirker meninger, billeder og historier hos dine medarbejdere.
Hvordan vi altid forsøger, at danne mening af de informationer vi modtager.
At påvirke til bedst mulige tanker og adfærd blandt dine medarbejdere via
effektiv kommunikation.

Modul 2
”Dit personlige lederskab”
Medarbejdernes og organisationens meningsdannelse.
Grundlæggende aspekter for kommunikation og adfærd.
Egen kommunikation og dybere forståelse.

Modul 3
”Invester dig selv i dit lederskab”
Lederskab med gennemslagskraft og et ledelsesperspektiv.
Den gode rollemodel der evner at vise vejen for medarbejderne.
Grundlæggende forudsætninger for at kunne skabe, og støtte forandringer.

Modul 4
”Lederskab af individer”
Det eneste du kan lede, er mennesker.
At møde den enkelte medarbejder.
Skabelse af god kemi og lydhørhed i din kommunikation.

Modul 5
”Lederskab af TEAM - Together Everyone Achieves More”
Maximal udbytte med konkrete formål, mål, strukturer og konsensus.
TEAM building, TEAM training og TEAM innovation.
Grundlæggende elementer for arbejdet med TEAM.

Dine resultater er summen af dine færdigheder og din indsats!

Modul 6
”Målrettet feedback”
Feedback og feedforward.
Værktøjer til at skabe performance og resultater i organisationen.
Indblik i hvorledes feedback og feedforward, kan bruges i udviklingen af
medarbejdere og egen adfærd, i et effektivt fremadrettet perspektiv.

Modul 7
”Vilje og evne til indsats”
Bevidst om egne evner og vilje i rollen som leder.
Afstemme egne forventninger og ønsker jf. ledelsesopgaverne.
Indsigt i egne motivationskilder i rollen som leder.

Modul 8
”Energi i tiden”
Tid til rådighed og forrentning af tiden i døgnet.
Personlig planlægning og udbytte af den tid vi forbruger.
Tid nok, eller energi til den tid du har.

Modul 9
”Fra lederskab til kultur”
Virksomhedens brandværdi og historie.
Adfærd som understøtter virksomhedens retning og holdninger.
At sikre et godt og samhørigt arbejdsfællesskab.

Modul 10
”Dit lederskab fremadrettet”.
Opsummering og planer for den nærmeste fremtid.
Klarlægning af dine evner og dine udfordringer.
Definition på hvad der for dig, skaber både trivsel og stress.

Yderligere information:
Kontakt Human Factories på :
tlf. 20 90 49 70, eller
e-mail: mail@humanfactories.dk
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