LEDELSESWORKSHOPS
– EN DEL AF VIDEN&VÆKST PÅ BORNHOLM

AKTIV LEDELSE SKABER VÆKST
På fire workhops får du en palette af ledelsesværktøjer, der
hjælper dig til at blive en mere synlig og effektiv leder.

FIRE LEDELSESWORKSHOPS
1. PERSONLIG LEDELSE

2. M
 ERE TID TIL LEDELSE

3. KONFLIKTHÅNDTERING

	
Hvad er ledelse egentlig?
Hvad definerer forskellige
lederroller? Og hvordan, kan
du arbejde med din egen
ledelse?

	
Hænger du også i en klokkestreng? Og er du i tvivl om,
hvordan du kan planlægge
dig ud af manglen på tid?

	
Synes du også konflikter
er svære at håndtere og op
lever du, at konflikter går i
hårdknude?

Du får værktøjerne til at få
mere ud af din tid, blive
mere effektiv med tidsplanlægning og bedre til at styre
kalenderen. Du vil få teknikker og værktøjer til at styre
din tid. Med disse værktøjer
vil du opleve, at du styrer
tiden og ikke omvendt.

På denne workshop bliver
du introduceret til konflikthåndteringsværktøjer,
konflikttrappen, og til hvordan, konflikter kan bruges
konstruktivt. Vi vil også
arbejde med kropssprog,
kunsten at lytte og assertiv
grænsesætning.

Du bliver introduceret til og
trænet i forskellige ledelsesprincipper og ledelsesroller.
Du vil også få en række værktøjer til at blive bedre til at
uddelegere.

4.  FORANDRINGSLEDELSE
H vorfor er forandringer så
svære at gennemføre?
Og hvad kan man gøre for
at få mere succes med
forandringsprocesser?
Du vil få værktøjer til som
leder at gennemføre forandringsprocesser, så det
bliver lettere at opnå de
ønskede resultater af en
forandringsproces.

VÆKSTPLAN
Inden de fire ledelsesworkshops, tilbyder vi at hjælpe dig med at udfærdige en forretningsplan og en vækstplan, så du kan bruge de fire workshops aktivt til at nå
din virksomheds vækstmål.

Business Center Bornholm og begrunde, hvorfor lige netop din virksomhed er
kandidat til dette attraktive forløb. Du kan også indstille virksomheder, som du
mener vil være kandidater til tilbuddet.

PERSONLIG SPARRING
Mellem hver workshop får du personlig sparring, som hjælper dig til at omsætte
workshoppens værktøjer til praksis i din virksomhed.

DET PRAKTISKE
Vi mødes til fire heldags ledelsesworkshops, hvor du vil møde BCB’s erfarne konsulenter, der varetager den individuelle sparring og kompetenceudviklingsplanerne samt Henrik Rosenlund, der har mere end 20 års erfaring
som leder i det private og mere end 15 års erfaring med ledelsesudvikling.

KOMPETENCEUDVIKLING – OGSÅ TIL DINE MEDARBEJDERE
Vi afdækker din virksomheds kompetencer og udarbejder organisatoriske og individuelle kompetenceudviklingsplaner. På basis af disse planlægger vi kurser for
virksomhedens ledelse og medarbejdere, som på denne måde bliver endnu bedre
rustet til at realisere virksomhedens vækstplan.
Under hele forløbet får du praktiske værktøjer, så du bliver bevidst om din lederrolle, og styrker dine evner til at få øje på flere muligheder for at udvikle og skabe
en virksomhed i vækst – sammen med og gennem dine medarbejdere.
DU KAN SØGE OM AT KOMME MED
For at komme med på ledelsesworkshopsforløbet skal du kontakte John Noer på

VIDEN&VÆKST

Business
Center
Bornholm

Det koster kr. 3.000,- inkl. moms plus din tid. Der kan deltage to personer
fra hver virksomhed.
DATOER FOR DE FIRE WORKSHOPS:
1. Personlig ledelse: 7. september • 2. Mere tid til ledelse: 21. september
3: Konflikthåndtering: 12. oktober • 4. Forandringsledelse: 2. november.
		
		
		
		

FOR AT SØGE OM EN PLADS ELLER
FÅ MERE INFORMATION KAN DU KONTAKTE
John Noer på Business Center Bornholm:
jn@bornholm.biz – tlf. 3070 2253

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

