EXECUTIVE LEADERSHIP
TRAINING ELT
Executive Leadership Training, ELT er et forum for ledere, der ønsker at blive udfordret på deres personlige
ledelsesstil i forhold til strategiimplementering og organisationsudvikling.
Formålet med ELT-uddannelsen er at styrke din personlige udvikling i den professionelle lederrolle og arbejde
med aktuelle problemstillinger i relation til strategi og implementering. ELT er en unik mulighed for at dykke ned
i fokusområder i din virksomhed sammen med ledere fra andre ikke-konkurrerende virksomheder og samtidig
undersøge, hvordan din lederrolle påvirker enhver strategiproces.
Uddannelsen er et forum, hvor deltagere på et højt fagligt niveau kan udforske og løse de hindringer, der ligger i
ledelsesrollen og i implementering af strategi og forandringer.

HVEM DELTAGER
ELT henvender sig til erfarne chefer og ledere, som ønsker at udvikle deres kompetencer og autoritet i lederrollen.
Peter Jepsen, manager
Radius Kommunikation AS
”Det har været rigtig godt! Jeg har
fået den læring og indsigt, som jeg
havde forventet og håbet på - og
meget mere til! Godt med flere spor
på én gang: læring via oplæg,
projekter, grupper, coaching.
Stor ros til kursusledelsen”.

INDHOLD
ELT er udviklet med den overbevisning, at nøglen til ledelsesmæssig succes ligger hos den enkelte leder og i
hans/hendes relationer til andre. Derfor får du på ELT mulighed for at arbejde med udvikling af personlige
kompetencer i den professionelle rolle, både i individuel coaching og på de fælles moduler. Gennem uddannelsen
vil der også være fokus på strategisk lederskab, og processen fra strategisk beslutning til implementering. Du vil
derfor få indsigt i og arbejde med de rationelle og irrationelle faktorer, der er involveret i strategiimplementering
og forandringer generelt. På uddannelsen omsættes teorierne til praksis, og du arbejder med organisatoriske
projekter, der tager udgangspunkt i udfordringer og løsninger i din virksomhed.
Modul 1 - 3 dage
Det personlige
lederskab

Mailinterview 360° ledermåling

Modul 2 - 2 dage
Fra strategi til
implementering

Modul 3 - 3 dage
Strategisk
lederskab

Strategiprojekter
Individuelt coachingforløb

Modul 4 - 3 dage
Lederskab i organisatorisk perspektiv

Modul 5 - 2 dage
Resultat og mål

UDBYTTE
•
•
•
•
•

Du får styrket din evne til at omsætte strategier og fremtidige krav til et taktisk niveau.
Du får teoretiske værktøjer til at håndtere de daglige udfordringer som leder.
Du bliver trænet i at bruge coaching, forskellige dialogværktøjer og feedbackmetoder.
Du udvikler og styrker din personlige ledelsesstil, og får indsigt i egne og andres reaktionsmønstre.
Du får et nyt netværk med ledere fra andre ikke-konkurrerende virksomheder.

UDDANNELSESFORLØB
ELT-forløbet består af 13 kursusdage fordelt på 5 moduler a 2-3 dage. Alle moduler afholdes på internatbasis,
hvoraf et modul afholdes på Ashridge Business School, London. Sideløbende med modulerne gennemgår deltagerne et individuelt coachingforløb a 5 coachinger med udgangspunkt i en 360 grader ledermåling. Deltagerne
inddeles i mindre grupper, som bl.a. har til opgave at løse en specifik case fra en af de deltagende virksomheder.
Arbejdet skal munde ud i en redegørelse af teoriernes anvendelighed i praksis. Programforløbet foregår over cirka
et halvt år, og afsluttes med eksamen.

DATO, STED OG PRIS
HOLD 20
Modul 1
16.-18. Jan 2019

Modul 2
07.-08. mar 2019

Modul 3
08.-10. apr 2019

Modul 4
15.-17 maj 2019

Modul 5
20.- 21. jun 2019

Hindsgavl,
Middelfart

Hindsgavl,
Middelfart

Ashridge Business School,
London

Hindsgavl,
Middelfart

Hindsgavl,
Middelfart

Pris: Kr. 96.900 ekskl. moms. Prisen omfatter ophold og forplejning på alle moduler, flybillet til/fra London,
360°LedelsesKvalitetsmåling, 5 individuelle coachinger samt materialer.
Yderligere information og tilmelding på telefon 3332 3960 eller ga@green-andersen.dk

KONSULENTERNE FRA GREEN ANDERSEN
ELT gennemføres af erfarne konsulenter fra Green Andersen Erhvervspsykologi.
Konsulenterne har stor erfaring med konsulentarbejde, ledelses- og lederudvikling samt coaching
fra deres daglige arbejde i en række danske og internationale virksomheder. Programansvarlig og
gennemgående kursusleder er Jesper Marcussen, managing partner, cand.pæd.psych.
Desuden medvirker Henning Green, partner, cand.psych.aut.
og John Andersen, partner, cand.mag.psych.dansk

KONTAKT OS
Yderligere information og tilmelding
www.green-andersen.dk
GREEN ANDERSEN
Strandgade 4B, 1.sal
1401 København K
Telefon 3332 3960
ga@green-andersen.dk

