Effektiv Ledelse™
- personaleledelse

Er for dig som tænder på nye udfordringer, er
arbejdsom og har et ønske om at få et større
udbytte af din ledelse.
Din opgave er at skabe synlige og målbare
resultater sammen med et team, hvor du tager
dit ansvar for et godt arbejdsmiljø alvorligt.

≥ Hvad er det?
Effektiv Ledelse™ er et udviklingsprogram, der
udfordrer din evne til at lede andre. Du lærer
personaleledelse som et solidt håndværk, du kan
bygge videre på i hele din karriere.
Du får indsigt, metoder og redskaber til at opnå
autoritet og en større effekt af din og teamets
faglighed og arbejdsindsats. Programmet kræver,
at du har lyst og vilje til at arbejde med dig selv
og dit potentiale.

≥ Hvordan foregår det?
Effektiv Ledelse™ er et praksisnært uddannelsesforløb på 6 - 8 måneder med teori, værktøjer og
træning i din egen organisation. Du har en personlig
LMI sparringspartner, som støtter dig fra start til
slut. I mødes ca. hver 14. dag.
Udgangspunktet er dine opgaver og udfordringer i
hverdagen. Din nærmeste leder deltager i processen med opfølgning og fastlæggelse af specifikke
mål, som du omsætter til nye holdninger og vaner i
dit team. Din leder deltager også i midtvejs- og
slutevalueringen.
Normalt gennemføres uddannelsen sammen med
andre ledere i et netværk, hvor I løser opgaver og
forpligter hinanden på nye mål.
Undervisningsmaterialet har et pensum på 8
lektioner med handlingsorienterede teorier og
metoder. Teoridelen er desuden indtalt på CD.
Du får konkrete ledelsesredskaber, som du kan
bruge direkte i dit arbejde.
Netop koblingen mellem dine egne erfaringer, ny
viden, værktøjer og hands-on træning er drivkraften bag dine resultater.
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≥ Hvad får jeg ud af det?
Du bliver mere tilfreds med dig selv og din
ledelse. Du uddelegerer opgaver og ansvar, og
løser problemer på en værdig, konstruktiv og
coachende måde.
Du skaber helhed og forståelse, og udvikle dit
team via holdningsmotivation, ansvar og
oplæring.
Sammen forbedrer I produktiviteten, det faglige
resultat og arbejdsglæden. Effekten af din
ledelse er synlig og værdifuld.
Kort sagt, du styrker din lederrolle, din evne til at
lede dig selv og dit team, og du opnår autoritet
og sikkerhed i din lederrolle.

≥ Hvad koster det?
Prisen inkluderer en personlig sparringspartner
i 6 - 8 måneder og et omfattende og gennemprøvet undervisningsmateriale, 6 individuelle
sparringsmøder ude på din arbejdsplads og 5
netværksmøder, samt 3 trekantsmøder med din
leder.
Uddannelsen kan gennemføres på engelsk samt
enkeltvis med 10 individuelle møder.
Pris: kr. 36.500,- ekskl. moms og kørsel.

≥ Hvem er LMI?
LMI Danmark er et konsulentfirma, der siden
1990 har hjulpet godt 6500 ledere og
nøglepersoner, på alle niveauer i private og
offentlige virksomheder, til øget vækst både
personligt og organisatorisk. Uddannelse er en
investering som skal give et målbart udbytte,
derfor uddanner vi ledere på jobbet, - lige der
hvor de skal skabe resultaterne.
Se referencer på www.lmi.dk.

≥ Kontakt
Du er velkommen til at ringe og få en
uforpligtende samtale med
Direktør og sparringspartner
Evabeth Mønster
Mob. 4040 3022, mail: em@lmi.dk
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