Talent for ledelse
Beskrivelse
På ’Talent for ledelse’ får du et unikt indblik i
hvad det vil sige at være leder. Hvad skal man
egentligt kunne? Hvilke opgaver fylder hverdagen? Og hvordan matcher det med dine egne
kompetencer og interesser?
Måske overvejer du en lederkarriere,
men er endnu ikke helt sikker? Eller
måske er du allerede sikker, men har
brug for at finde dit ledelsesmæssige
ståsted, før du tager det endelige
spring.
‘Talent for ledelse’ hjælper dig
gennem processen, fra overvejelse
til beslutning. Og gør dig klar til at
påtage dig dit første formelle lederjob, hvis det er det, du drømmer
om.”
På forløbet møder du andre, som står i samme
situation. Fokus er på ledelse i praksis. Du vil
opleve inspirerende møder med erfarne ledere,
som deler deres historier. Du bliver tilknyttet
en mentor indenfor dit eget område - OG ikke
mindst – du får en uge bag kulissen, i praktik
hos en erfaren leder.
Via præferencetest får du indblik i dine egne
styrker og udfordringer i ledelsesrollen. Og
du får lejlighed til at udforske den erfaringsmængde og ballast, som er med til at forme
lige præcis dig som leder.
Endelig får du vigtige redskaber til at lede
forskelligt for at lede ens (Situationsbestemt
Ledelse). Andre ledelsesrelevante temaer inddrages ad hoc.

Når du har gennemført ’Talent for ledelse’
har du fundamentet på plads til at indgå
i ledelsesopgaver på kompetent og sikker
vis. Og du er så klar, som du kan være, til at
påtage dig dit første formelle lederjob, hvis
det er det, du vil.
Målgruppe
Medarbejdere med talent for og lyst til ledelse
og konstituerede ledere.
Praktisk information
Opstartsdag - 1 dag
JTI-dag - 1 dag
Situationsbestemt ledelse - 2 dage
Afslutning 2½-dag (internat)
Derudover en masterclass og et praktikforløb
på 1 arbejdsuge, samt 2 x ½ dags + 1 hel dags
arbejde i studiegruppe.
Find datoer for næste forløb og tilmeld dig her

Måske er disse kurser også relevante for dig:
Personalejura
Forløb for medarbejdere ansat i
koordinerende funktioner

Husk at du kan mixe og matche din uddannelse alt efter kompetencer og behov.

Læs mere på www.ledelsesudvikling.rn.dk

