Personligt Lederskab

Cornerstones of Leadership

Udbytte af
denne workshop
Du vil blive klædt på til at opnå en adfærd i
morgendagens verden, som gør, at du kontinuerligt
skaber high-performance resultater i dit liv, både på
arbejde og udenfor.
Du vil opnå dine mål hurtigere og hyppigere.
Du vil have det sjovere og føle mere glæde.

Hvorfor er personligt
lederskab din største
konkurrencemæssige fordel?
Vi lever i en tid, hvor det mest værdifulde og
værdiskabende er de løsninger, vi mennesker kan komme
på.
Der er slåskamp om vores opmærksomhed, og vi er nødt til
at kunne vælge mere præcist end nogensinde før.
Koncepter, produkter og løsninger kan kopieres på meget
kort tid.

Så det eneste, der er tilbage, er mennesker, lederskab,
empati, kultur og emotionel intelligens.
Disse kompetencer og en masse andre værktøjer vil du
tilegne dig i dette forløb.

PERSONLIGT LEDERSKAB

De 5 grundsten til Personligt Lederskab

Hvordan

Hvorfor

Mindset

Mål,
eksekvering
og resultater

Evner og
færdigheder

Implementering
og fastholdelse

Potentialet
• En virksomhed med engagerede medarbejdere
er ni gange mere tilbøjelig til at have tilfredse og
loyale kunder.
• Virksomheder med mere engagerede
medarbejdere oplever 51% højere produktivitet
• En engageret medarbejder overperformer en
uengageret medarbejder med 20-28%.

Kilde: Loyaltygroup International (Demand Metric survey 2014, Brendon Carter &
IRN.com 2014,Harter, J.K., Schmidt, F.L., & Hayes T.L., Psychology, 2002, The Conference
Board, 2006)

PERSONLIGT LEDERSKAB

Vi har ca. 80.000 tanker hver dag, som samlet danner dit mindset. Dit mindset er
afgørende for din adfærd og dermed dine resultater på arbejde og privat.
Et high-performance mindset og tilhørende stærke gennemtestede værktøjer
skaber tilsammen et mentalt rammeværktøj, som gør, at man kontinuerligt tager
beslutninger og har en adfærd, som giver de bedst mulige resultater og færre fejl

trods alle de forhindringer, dagligdagen altid byder på.

Udbytte

Rammeværktøjet er universelt og en grundlæggende tilgang til alle opgaver og
situationer, på tværs af kulturer, geografi , brancher, tid og sted.
Det er kendetegnet ved en langsigtet tankegang, så du tager bevidste og målrettede
valg og dermed opnår høje resultater kontinuerligt. Resultater, som har en stærk
effekt i dig som privat person, i dit arbejdsliv, i dit team og i din organisation.
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