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Få et dybere kendskab til dig selv og værktøjer til at øge både din og dine 
medarbejdernes produktivitet og motivation?
Vi har skræddersyet et forløb, som giver dig en solid værktøjskasse til at 
lede og udvikle dig selv, dine medarbejdere samt din virksomhed. 
Uddannelsen er baseret på ”best practice” indenfor moderne ledelse. 
Og Du får det hele for kun 17.995 kr. ekskl. moms.

STYRK dit lederskab



Uddannelsen giver dig en solid værktøjskasse, som hjælper dig til at lede og udvikle både medarbejdere og virksomhed. Du bliver 
desuden klædt på til arbejdet med dit team og andre medarbejdere.
Det får du på uddannelsen:
 Personlig adfærdstest fra Danmarks bedste testudbyder
 6 undervisningsdage + 2 netværksaftener + 2 x 30 minutters sparring (online eller på kontoret i Herning)

 Grundig indsigt i din egen adfærd og motivation

 En personlig adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) til en værdi af 1.000 kr. 

 Udvikling af dine lederkompetencer i et trygt og udfordrende rum

 Grundig indsigt i din ledelsesadfærd og teamroller

 Adgang til Zephyr Academy, som er vores egen læringsplatform med undervisningsvideoer og andre relevante materialer.

 En praktisk opgave indenfor ledelse, som relaterer sig til din dagligdag i virksomheden/organisationen
 Kursusmateriale med relevant teori, artikler og øvelser
 En temperaturmåling af de dele af virksomheden, som du er leder for
 Forplejning under kurset
… Og så får du selvfølgelig øget motivation til at komme hjem og bruge værktøjerne og ideerne fra uddannelsen i dit arbejde til gavn 
for dig, dine kolleger og din organisation.
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En lederuddannelse som gør dig stærkere!



Hvem bør deltage på denne uddannelse?

Dette lederkursus henvender sig til alle brancher og alle typer af virksomheder, som ønsker en konkret og enkel værktøjskasse til 
dét at være leder. 

Du kan arbejde i private eller offentlige virksomheder og være:

• ny leder

• ejer/leder

• leder med flere år i stillingen med et behov for et frisk indspark
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Hvem bør deltage på denne uddannelse?
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Vores undervisere – Brian Dahl Steinecke Thomsen

Underviserne har arbejdet mange forskellige steder som ledere, både i forenings-, offentligt og privat regi. De ved derfor, hvad der virker 
i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Uddannelsen er sat sammen, så du kun bruger tid på det, som 
grundlæggende er vigtigt for, at du får succes som leder. 

Brian

Brian har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind- og udland. Han har bl.a. 
været projektleder på flere større og mindre globale projekter indenfor byggeri og 
forbedringer. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Danfoss, hvor han via 
konstant udfordring af status quo skabte væsentlige forbedringer i fabrikkernes og 
byggepladsernes performance. Det er bl.a. de praktiske værktøjer og tilgange herfra, som 
Brian bringer ind i undervisningen.
Udover at undervise i ledelse arbejder Brian som coach, mentor og konsulent indenfor
leder-, team- og medarbejderudvikling samt optimering af processer og arbejdsgange ved 
hjælp af LEAN.
Brian søger altid at skabe de bedste forudsætninger for udvikling og læring i et miljø baseret 
på ydmyghed, tillid og gensidig respekt. Brian har en uddannelsesmæssig baggrund som 
ingeniør samt en mastergrad i læringsprocesser med speciale i organisatorisk læring. 
Den praktiske erfaring er opnået gennem ansættelser i bl.a. Forsvaret, Danfoss, Dansk Byggeri 
og Siemens.
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Vores undervisere – Søren Leth Nielsen

Underviserne har arbejdet mange forskellige steder som ledere, både i forenings-, offentligt og privat regi. De ved derfor, hvad der virker 
i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Uddannelsen er sat sammen, så du kun bruger tid på det, som 
grundlæggende er vigtigt for, at du får succes som leder. 

Søren

Søren har mere end 30 års erfaring som leder i ind- og udland i frivilligt, offentligt og privat 
regi. Han har arbejdet med både timelønnede og akademikere og virket som 
leder/performance coach på flere projekter. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis 
Siemens og Maersk Oil, hvor de udviklede metodikker væsentligt forbedrede projekternes 
performance. Det er bl.a. praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Søren bringer ind i 
undervisningen.
Udover at undervise i ledelse arbejder Søren som coach, mentor og konsulent indenfor
strategiudvikling og implementering, innovation, leder-, team- og medarbejderudvikling samt 
optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN. Han bruger innovative værktøjer 
som f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY®.
Søren tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt, og at tillid og ydmyghed er 
væsentlige værdier for, at vi som mennesker kan fungere optimalt. Han har stort fokus på, at 
undervisningen skal skabe værdi for både deltager og virksomhed.
Den faglige og menneskelige ballast er opnået gennem ansættelser i Forsvaret, Siemens og 
Maersk.
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Opbygning af Styrk dit lederskab – 6 moduler af 1 dage, 2 x netværksaftener 6 og 2 x 30 min sparring

”Styrk dit lederskab” er en praktisk orienteret uddannelse, der er bygget op omkring 6 undervisningsdage og 2 faciliterede 
netværksmøder i 2020. Forløbet afsluttes med en opgave, som præsenteres for de andre deltagere og underviserne.

Hvert modul:
• Forberedelse via Zephyr Academy (vores læringsplatform) 

• 20-30 siders læsning samt undervisningsvideoer
• Opgaver i læringsloggen (læringsloggen er et værktøj, som hjælper dig til at få mest muligt med hjem fra uddannelsen)
• Opgaver i læringsloggen (læringsloggen er et struktureret værktøj, som bruges til at hjælpe dig til at få mest muligt med hjem fra 

uddannelsen)
• Undervisning fra kl. 8.30-16.30.
• Netværksaften (1630 – 2030):

• Ingen forberedelse udover input til aftenens emne
• Alle kurser/netværksmøder afholdes i Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning.
• Der er gratis parkeringsmuligheder ved Innovatorium.
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Slut med brandslukning som udfordrer ønsker om at skabe udvikling

Drift og brandslukning udfordrer ofte lederens evne og ambition om at skabe vækst og udvikling. Med denne uddannelse, får du 
værktøjer til at komme ud af denne situation og øge både din og dine medarbejdernes produktivitet og motivation.

Dit udbytte som deltager

• konkrete og overskuelige værktøjer, som du kan 
implementere i dit daglige arbejde

• øget indsigt i dig selv, din motivation og din adfærd

• viden om balancen mellem ledelse (leadership) og styring 
(management).

Udbytte som virksomhed / organisation

I får en leder:

• som kan tage en temperaturmåling af virksomheden. Målingen 
gennemføres, før og efter den praktiske opgave er løst

• som har et solidt fundament til at skabe trivsel samt sætte mål, 
retning og skabe resultater

• som kan løse en konkret opgave, der relaterer sig til 
virksomheden, og som er med til at tjene investeringen hjem.
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Styrk dit lederskab – Modul 1 Lederen (1 dag) 

Formålet med dette modul er at give dig en større kendskab til dig selv som person. 
Vi kommer bl.a. ind på:
• Hvad er det der driver dig? 
• Hvad er dine stærke og svage sider? 
• Hvad ønsker du at blive bedre til? 
Svarene på disse spørgsmål er medvirkende til, at du fremstår mere selvsikker og tydelig over for dine medarbejdere. 

Modulet fokuserer også på, hvad der motiverer og skaber trivsel i hverdagen. 

Vi kommer igennem følgende emner:
• Motivation
• Personlighedstyper (inkl. egen personlighedsprofil)
• Dine stærke og svage sider
• Trivsel og arbejdsglæde

Hver deltager får sin egen adfærdsprofil fra e-stimate (Danmarks bedste testudbyder) og vil kunne bruge den til sin videre 
personlige udvikling. 
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Styrk dit lederskab – Modul 2 Samarbejde

En leder, som kender sig selv, er bedre til at håndtere de dynamikker, som opstår, når mennesker skal arbejde sammen om en fælles 
opgave, og hvor der over tid er svingende motivation. 

Formålet med dette modul er at arbejde med, hvordan man opbygger, skaber og vedligeholder det gode team, hvor man fokuserer på at 
”spille hinanden gode”. 

I forbindelse med modulet gennemføres en måling efter eget valg indenfor den enhed, som man er leder for (der kan vælges mellem tre 
målinger: temperaturmåling af teamet/afdelingen, trivselsmåling og arbejdsglædemåling). Målingen bruges i forbindelse med den
opgave, som udarbejdes under forløbet, og som præsenteres på det sidste modul.

Vi kommer igennem følgende emner:
• Ledelse (primadonnaledelse, situationsbestemt ledelse (SLII) og teamledelse)
• Det funktionelle team
• Kortlægning af medarbejderes kompetencer
• Udvikling af medarbejdere
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Styrk dit lederskab – Modul 3 Kommunikation (1 dag) 

Formålet med dette modul er at give deltageren et større indblik i vigtigheden af kommunikation, herunder hvordan vi bruger 
kroppen (kropssproget). 

Samtidig gennemgås afholdelse af løbende samtaler (også de svære), feedback og løbende coaching af medarbejderne.

Vi kommer igennem følgende emner:
• Udviklingssamtaler
• Den svære samtale
• Feedback
• Coaching
• Kropssprog
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Styrk dit lederskab – Modul 4 Opgaveløsning (1 dag) 

Formålet med dette modul er at give dig de grundlæggende værktøjer til at sætte rammerne for både større opgaver og den løbende 
drift, så sandsynligheden for succes øges. 

Vi giver dig enkle metoder til at sætte mål, nedbryde opgaver, måle fremdrift og samtidig håndtere de muligheder og udfordringer, man 
normalt møder i dagligdagen. 

Sluttelig arbejder vi med, hvordan man via involvering får skabt ejerskab for opgaverne, som gør opfølgning lettere at håndtere og skaber 
bedre resultater.

Vi kommer igennem følgende emner:
• At sætte mål
• Målepunkter (hvad skal måles, og hvorfor skal det måles?)
• Opfølgning
• Performance-feedback
• Prioritering af indsatser
• Læring 
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Styrk dit lederskab – Modul 5  Mødeledelse (1 dag) 

Formålet med dette modul er at give dig værktøjerne til at holde bedre møder. 

Modulet giver dig også de værktøjer, du skal bruge, for at deltagerne får en positiv oplevelse. Det er vigtigt, at de ikke føler, at de 
spilder deres tid, når de sidder til dine møder. 

Modulet kommer også ind på, hvordan du præsenterer bedst muligt. 

Vi kommer igennem følgende punkter:
• Mødetyper og rammer
• Mødeledelse
• Mødeagenda
• Mødereferat og aktionsliste
• Den gode præsentation
• Mødefeedback
• Brug af ”Peak-End Rule”
• Mødefeedback
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Styrk dit lederskab – Modul 6  Præsentation (1 dag) 

På det sidste modul skal du præsentere din opgave for de andre deltagere og underviserne. 

Opgaven tager udgangspunkt i din hverdag og kan med fordel kobles til den måling, som blev foretaget i modul 2. 
Såfremt det kunne være ønsket, laver vi gerne en anden måling, så du kan se effekten af dine indsatser.

Sluttelig forbinder vi forløbet til de kommende netværksaftener.

Formålet med disse netværksaftener er at mødes med tre måneders mellemrum og få feedback på, hvordan det går med 
implementeringen af de nye tiltag. Der er også mulighed for at få genopfrisket dele af pensum, som ligger lidt fjernt i hukommelsen.

Styrk dit lederskab – Netværksaftener ( 2 x aftener)
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Læringstilgang samt undervisningsmateriale 

Vi bruger blended learning via vores egen læringsplatform, hvor der til hvert modul vil være 20 – 30 siders læsning, undervisningsvideoer 
samt små opgaver. Forberedelsen kombineres med de læringspunkter, som du har noteret i din læringslog. Læringsloggens primære
formål, er at du trin-for-trin implementerer de værktøjer som vi giver dig på uddannelsen.
Uddannelsesmaterialet som anvendes er på dansk og baserer sig på respekterede forskere og forfattere. Materialer er inkluderet i prisen 
sammen med en personlig adfærdsprofil fra e-stimate.

Læringstilgang:
Tilgangen i projektlederuddannelsen er en blanding af teori, praktiske øvelser og opgaver kombineret med ”Playful Learning”. 
Vi anvender ”Playful Learning” fordi det oftest er den afgørende forskel mellem passiv viden og værdiskabende adfærdsændring. 
Forskning viser at vi som mennesker lærer bedre når vi er aktivt involverede og samtidigt udfordres i anvendelsen af den nye viden. 
Under uddannelsen udfordrer vi dig i lederens forskellige roller, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og fokus på 
opgaven selv under pres. 
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Hvad koster det?

Prisen er 17.995 ekskl. moms og inkluderer:
 Personlig adfærdstest fra Danmarks bedste testudbyder til en værdi af 1.000 kr.
 6 undervisningsdage + 2 netværksaftener + 2 x 30 minutters personlig sparring
 Kursusmateriale med relevant teori, artikler og øvelser
 En temperaturmåling af de dele af virksomheden, som du er leder for
 Forplejning under kurset

Se datoer og tilmeld dig her:
https://www.zephyrconsulting.dk/kurser/

Tag dine kolleger med på
kurset og spar alle 15%

Kunne I tænke jer et skræddersyet forløb ?
Se hvem vi ellers har hjulpet…

https://www.zephyrconsulting.dk/kurser/
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Vi kan også komme til jer!

I stedet for at lade medarbejderne deltage på åbne hold, kan vi lave et skræddersyet forløb, som er 
tilpasset den virkelighed I er en del af

Kontakt Søren Leth Nielsen og få en snak om mulighederne.
Ring på telefon 6169 9150 eller send en e-mail til info@zephyrconsulting.dk

Vi har hjulpet medarbejdere fra disse virksomheder (og mange andre):

”Kombinationen mellem teori og egen erfaring giver lidt mere pondus og det bliver ikke så tørt”

– Deltager Liftra
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