Business Partner og personlig sparringspartner
til lederudviklingsforløb
Vil du bygge bro mellem teori og lederens daglige udfordringer?
Vil du styrke ledelsesniveauet i Danmark?
Vil du være lederens personlige sparringspartner fra start til slut?

Som sparringspartner
Du brænder efter at gøre en forskel. Du har praktisk ledererfaring og har arbejdet med
implementering af forandringsprocesser. Du kender til de udfordringer, der kan opstå i
spændingsfeltet mellem topledelsen og medarbejderne.
Som person er du engageret og en god netværker, der forstår at skabe og bevare
langvarige relationer til kunderne. Og så ved du, at træning og sparring er en
forudsætning for unikke resultater.
Du stortrives med hele processen, fra det opsøgende salg til gennemførelse af
udviklingsforløbet. Som person er du åben, udadvendt, empatisk, selvstændig og har et
stort personligt drive.
Du har kørekort samt egen bil til rådighed og er momsregistreret.

Opgaver omfatter
Du arbejder med lederudvikling og løser bl.a. følgende opgaver





Opsøgende salg
Personlig sparringspartner ude i kundens hverdag og virksomhed
Deltagelse i relationsskabende møder, netværk, messer m.m.
Aktiv anvendelse af sociale medier
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Vi tilbyder
 Et komplet internationalt anerkendt udviklingskoncept på dansk og engelsk
 En grundig oplæring i vores udviklingsforløb og salgstræning
 Sparring og støtte til salgsarbejdet og facilitering af kundernes udviklingsprocesser
 Interne træningsdage og fælles arrangementer
 Et globalt netværk af konsulenter, der arbejder med lederudvikling i mere end 70
lande og på mere end 25 sprog

Ansøgning
Send en kort ansøgning til direktør Evabeth Mønster på lmi@lmi.dk og fortæl os, hvorfor
du er vores næste konsulent. Ring gerne for mere information på 40 40 30 22.

Om LMI Danmark A/S
Vi gennemfører leder- og organisationsudvikling på dansk og engelsk for en bred vifte af
danske og internationale virksomheder i hele Danmark. LMI udbyder målrettede
uddannelsesforløb med fokus på den enkeltes virkelighed. Der er tale om et
gennemtestet koncept med dokumenterede resultater.
LMI Danmark har siden 1990 hjulpet mere end 7500 ledere og nøglepersoner på det
personlige og forretningsmæssige plan. LMI garanterer, at den enkelte leder øger sin
styrke og gennemslagskraft til at skabe flere resultater for sig selv, for virksomheden og
for medarbejderne.
LMI Danmark A/S er en del af Leadership Management® International, en ambitiøs og
veletableret verdensomspændende koncern med mere end 50 år på bagen.

Vi glæder os til at byde vores nye Business Partner velkommen.
Med venlig hilsen

Evabeth Mønster
Direktør LMI Danmark A/S
April 2017
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