Sårbarheden er din styrke
Lær at brug den i dit lederskab og opnå effekt
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COACHINGGRUPPE FOR LEDERE
hvordan sikrer du en bæredygtig ledelsespraxis?
- fra forsvar til følelse
Fire kernekompetencer introduceres med opfølgende coaching.
Vi tager udgangspunkt i din praksis og har focus på, hvordan du sikrer at fastholde (særligt stressede) medarbejdere i en jobsituation, hvor bæredygtighed og de
ønskede resultater opnås, samtidigt med at den enkeltes engagement og livskraft
bevares.
Deltagere: 6-10 deltagere.
Gruppen henvender sig til mellemledere, der som minimum har lederuddannelse på diplomledelsesniveau. Der kan i særlige tilfælde gives dispensation.
Tidspunkter: Aftales af rekvirerende afdeling/ledergruppe eller organisation.
Sted: Rude Havvej 70, 8300 Odder. Alternativt på arbejdspladsen.
Pris: Afhængig af antal og afholdelsessted. Kontakt mig med henblik på
nærmere aftale.

Denne coachinggruppe henvender sig til mellemledere, der ønsker sparring,
supervision eller coaching i forhold til egen rolle, position og opgave som leder.
Mellemlederen befinder sig meget ofte i en kompleks position med mange bolde
i luften, mange interesser på spil, og mange hensyn der skal tages. Som mellemleder skal du både forholde dig til medarbejdernes ønsker og krav, og på samme
tid til de ønsker og krav, der kommer fra din egen chef. I tillæg kan der være påvirkninger fra lederkollegaer på samme niveau som dig, som du skal respondere
på. Denne coachinggruppe gør det muligt for dig at få direkte sparring og input i
forhold til din egen ledelsessituation. Du vil få mindst 2 personlige samtaler i
gruppen og derudover få inspiration fra andre ledere i lignende situation og position, som du selv befinder dig i, som deltager i det reflekterende / bevidnende
team.
Gruppen vil samtidig kunne danne grundlaget for at etablere et ledernetværk,
hvor du i fremtiden vil kunne hente inspiration og sparring.








Som leder er du i stand til at skabe en tryg ramme for at få talt om problemerne, og det der trykker. Din egen sårbarhed og berøringsangst lærer du at
håndtere og gøre til din styrke.
Som leder er du stærk i meningsdannelse og praktiserer et eksternaliserende
sprogbrug, så der kan tales frit. Du lærer at katalysere en bevidsthed om
sammenhæng mellem værdier og handlinger.
Som leder bidrager du til, at den enkeltes professionelle identitet og færdigheder styrkes. Du lærer om betydningen af at spørge: ”hvad er det, du kan,
siden du gør, som du gør”?
Som leder øger du bevidstheden om værdifællesskabet som drivkraft og
styrkelsen af engagementet. "Hvem har lært dig at agere, som du gør”?

