
Personlig lederudvikling - MBK A/S

Vil du være bedre til at forstå dine handlinger og positivt påvirke dem?
Vil du have mulighed for at reflektere over dine daglige problemstillinger?
Vil du identificere dine stærke og svage sider og aktivt bringe dem i spil som leder?
Dette forløb giver dig mulighed for at træffe mere bevidste valg i din hverdag.
Du identificerer personlige og professionelle udviklingsområder, så du kan arbejde på at blive
endnu mere kompetent som person og leder.

Kurset Personlig lederudvikling er for ledere eller strategiske vidensarbejdere, der vil
perspektivere deres arbejdsrolle, samt bringe mere balance mellem personlige behov og
organisationens krav.

Udbytte - Du styrker din:

Selvforståelse som person i din organisation, og ser hvor du særligt tilfører værdi.
Evne og lyst til at arbejde med din personlige udvikling.
Forståelse for og evne til at påvirke dine kolleger og/eller medarbejdere.
Indsigt i nogle af de underliggende psykologiske dynamikker, der danner udgangspunkt
for dine handlinger.

Form:

Den personlige lederudvikling gennemføres som et samlet forløb med fem 2-timers samtaler i
en periode på minimum to måneder. Samtalerne planlægges individuelt og kan gennemføres
hos din virksomhed eller ved MBK.
Dette forløb er individuelt, så det kan aftales med underviser, lige som det passer ind i din
kalender.
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Personlig lederudvikling - MBK A/S

Kursusindhold

1. Coaching og udviklingssamtale:

Personlig afklaring og dialog om erkendte udviklingsområder.
Mellem 1. og 2. samtale: Udfyldelse af relevant psykologisk test.

2. Coaching og udviklingssamtale:

Tilbagemelding på psykologisk test.
Dialog om erkendte udviklingsområder på baggrund af test.
Mellem 2. og 3. samtale: Starte udviklingslogbog.

3. Coaching og udviklingssamtale:

Samtale og beslutte udviklingsbehov.
Definere personlig udviklingsplan.
Mellem 3. og 4. samtale: Følge personlig udviklingsplan og danne støttende relationer.

4. Coaching og udviklingssamtale:

Opfølgning og coaching/rådgivning om personlig udviklingsplan.

5. Coaching og udviklingssamtale:

Opfølgning og coaching om personlig udviklingsplan.
Konsolidering af udvikling samt identificere personlige læringspunkter.
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Personlig lederudvikling - MBK A/S

Kursusprogram

Se under “Kursusindhold”
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Personlig lederudvikling - MBK A/S

Pris og praktisk

Pris:
Personlig lederudvikling består af 5 coachingsessioner á 2 timers varighed og koster 19.800 kr.
inklusiv forplejning og kursusmateriale.

Prisen inkluderer lokale, te/kaffe, chokolade, materialer, mappe osv.

Lokaler:
MBK A/S, Pilestræde 61, 1112 København K. (500 meter fra Nørreport). Lederudviklingen
afholdes hos MBK – medmindre andet er aftalt.

Ovenstående priser er eksklusiv moms.

Kontakt os i dag - Tlf. +45 3543 4474 - mail@mbk.dk

Fra https://www.mbk.dk/kursus/internt-personlig-lederudvikling/
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