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Autentisk Personligt Lederskab (Intensivt program)

Overordnet sigte med træningen
Udvikling af et inderligt og helstøbt lederskab baseret på emotionelle og sociale kompetencer.
Denne omfattende træning er for ledere som har stor passion og nysgerrighed i de menneskelige
aspekter af lederskab og for dem, der oplever uhensigtsmæssige begrænsninger, slagsider eller
usikkerhed i lederskabet.
Forløbet er en intensiv, krævende og utroligt frugtbar rejse ind i selvforståelse og integration af
styrker og hidtil forsømte udviklingspotentialer.
Målet er at fordybe dit personlige lederskab uanset dine eksisterende erfaringer og meritter, og at
styrke din viden og praktiske kunnen vedrørende:
-

Dig selv - din rationalitet og irrationalitet - og kompetencen til at ændre det du vil.
Andre mennesker og hvordan du finder nøglen til udvikling af - og sammen med dem.
Emotionalitet – din egen og andres – og den enorme værdi, der ligger i at forstå den.
Det irrationelle i hverdagen – begrebet vi anvender om alt, vi ikke kan se rationalet i.
Relationens betydning for produktivitet, effektivitet, innovation og stressreduktion.
Lystbåret energi og pligtdrænet mod-energi – Hvorfor det ofte går godt og hvorfor det ofte
går galt – og hvordan du som leder kan blive den afgørende positive faktor.
At være autentisk , og hvad det vil sige for dig - og for dine relationer og resultater.
Hvordan du skaber markant forbedrede resultater med dine medarbejdere.
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Du kan forvente medrivende indsigt i menneskelige behov, bevæggrunde og rationalet bag
irrationalitet. Du kommer til at føle dig mere hel og tilfreds som menneske, og dermed opleve en
dybde i lederskabet, der skaber tillid, energi og resultater.

Foranderlighed kræver menneskeekspertise
Som ledere, uanset position, behøver vi udbygge vores evne
til at engagere, motivere, påvirke, kunne påvirkes, fordybe
tillidsrelationer og udvikle enkelte personer, teams og hele
personalegrupper. I Lead 2 Succeed ser vi en nødvendig
sammenhæng mellem dyb personlig og social selvindsigt og
dybdepotentialet i lederskabet. Lead 2 Succeed’s tilgang til
lederskabsudvikling stiller store krav til din villighed til at
arbejde med eget udviklingspotentiale og du høster frugten.
Organisationslivet præges af konstant ændrede
forudsætninger, som fordrer at lederen er fleksibel,
omstillingsparat, handlekraftig og vigtigst af alt talentfuld
med mennesker, der rammes af ændringer. Sammen med
kursisterne levendegør Lead 2 Succeed avanceret
ledelsespsykologisk teori og praktik i succesfuld ledelse og
udvikler handlekraftige og empatiske ledere, der kan
imødegå omvæltende forandringer og udfordringer, og
samtidigt forstærke sammenhold, engagement og
viljestærk handlekraft hos medarbejdere.
Vores lederskabstræning afdækker og udfolder dine unikke
styrker og dit uudnyttede potentiale og udvider din evne til
at skabe god kemi, tillid, produktivt samarbejde og
ansvarstagende medarbejdere. Vi tilbyder dig yderligere
vækst fra dit nuværende ståsted, som menneske og som
leder med alle de gevinster det medbringer i livet, i
lederskabet, i produktiviteten og i organisationen.
Træningen bliver skræddersyet til dig, og tager
udgangspunkt i dine værdier, styrker og udfordringer, samt
dit ståsted i både arbejdslivet og livet. Træningen er intens,
involverende og stærkt personligt berigende.

“Jeg har deltaget i
ledertræningen hos Lead 2
Succeed. Aldrig har jeg lært så
meget om mig selv og mine
kolleger, og aldrig har jeg
gennemført et forløb med så
stort et personligt udbytte. Det
meget intensive forløb i en
meget intim stemning har fået
mig til at se mig selv i et helt
andet lys – både professionelt
og privat – som menneske.
Skulle jeg få mulighed for at
gennemføre yderlige
uddannelse hos Søren Porting,
ville jeg takke ja med det
samme og glæde mig til at
komme i gang. Tak fordi I
åbnede mine øjne!”

Roar Fabricius Mortensen,
Global Quality & EHS
Manager, Jupiter Group A/S
Jupiter Group A/S
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Organisatoriske kompetencer
Du får et felt-teoretisk perspektiv på den virksomhedskultur, du er del af; Hvordan irrationelle
belønningssystemer styrer adfærden. Din organisatoriske forståelse og kompetence øges med
større forståelse af emotionelle parametre, og den nødvendige dybe involvering i enhver
implementeringsproces; strategi, vision-mission-værdigrundlag, forandringsbehov,
effektiviseringer, nedskæringer, fusioner, opjusteringer, organiseringsændringer, balance mellem
langtidsfokus og kortidsfokus, innovationsprioritering, etc. Hvordan implementere hvilke som
helst større indsatser, så dine medarbejderes aktive involvering sikrer succes’en i stedet for at
være mangelfuldt engagerede eller direkte modvirkende.

Faglige kompetencer
Du får en unik menneskeekspertise, som løfter dine lederskabsmæssige resultater i hverdagen
med dine medarbejdere, kolleger, overordnede, samt tilfører dine kunder og leverandører en
merværdi, der vil kunne mærkes på bundlinjen. Selv managementdelen af din rolle bliver løftes af
din øgede procesmæssige opmærksomhed, hvilket kan måles på vunden tid og sparet omkostning.
Du bliver kompetent og erfaren som coach, sparringspartner, mentor og personaleudvikler.

Relations kompetencer
Din evne til at skabe og opretholde tillid med dine omgivelser vil blive øget markant. Det være sig
din evne til at konfrontere besværlige, ømtålelige eller direkte ubehagelige emner på en
tillidsstyrkende måde, din evne til at være modtagelig og lydhør og generelt din evne til at udvise
og mærke ligeværdighed med andre, uanset position, alder eller sindsstemning. Din skærpede
opmærksomhed på egne latente faldgruber vil hjælpe dig til at modvirke dine undgåelser i
lederskabet. Du lærer at løse konflikter, så tilliden gendannes, både som part og som facilitator.

Personlige kompetencer
Din bevidsthed om dig selv, dine behov, styrker og begrænsninger, samt udvidede forståelse af
egen livsbagage og livserfaring, bliver igennem denne proces en visdom, som fordyber din evne til
kontakt, nærvær, fokus, koncentration, hvile, afslapning, handlekraft, dynamik, beslutsomhed,
empati, påvirkningskraft, kreativitet, innovation, samt andre væsentlige sider af dig. Du bliver på
ingen måde en anden, men meget bedre til at være dig selv og tro mod hvad du står for.
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Skræddersyet ledertræning
Vi tilbyder ikke generelle konceptløsninger. Derimod bygger vores indsatser på at hver person, vi
træner, udvikler sin egen opmærksomhed/bevidsthed, risikovillighed, evne og klarhed til at
foretage relevante tiltag i livet og jobbet.
Dette sikrer vi blandt andet ved at møde personen med hans/hendes behov og parathed som den
er, og sammen med vedkommende vække det ægte indre potentiale baseret på livserfaring. For
os er det ikke en mulighed at tilbyde koncepter, stereotyper og hurtige værktøjer. Vores
grundsten er ægte respekt for personens ståsted, ressourcer, erfaringer, vilje og vejvalg.

Programmets struktur
Træningen forløber over ca. 6 måneder, og består af 3 intensive internat-uger (mandag - fredag)
med ca. 10 ugers mellemrum, hvor dit egentlige implementeringsarbejde i liv og lederskab finder
sted.
Ydermere mødes vi en hel træningsdag midt i perioden mellem hvert internat, for at revitalisere
energien i implementeringen, justere og fordybe dit givne fokus, så det får den skarphed, vilje og
vedkommenhed, du behøver til at blive succesfuld med dine og din virksomheds ambitioner.
Optagelseskrav til programmet er et fordybende interview til afdækning af dine ambitioner og
behov, samt at sikre din parathed til så omfattende og krævende en træningsproces. Dette skal
ses som en gensidig forventningsafstemning og sikre at vi kan give dig præcis hvad du har brug for.
1. Seminar – Personligheden, lederskabets fundament
2. Seminar – Relationsmæssig kompetence, lederskabets forudsætning
3. Seminar – Organisationens kultur, lederskabets helhed
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Priser
Kursusafgift for 17 dages intensiv ledertræning:

DKK 44.900

Højst 2 kan tilmeldes kurset fra samme virksomhed.
Nr. 2 tilmelding får 30 % discount på kursusafgiften.
Opholdsafgift for 3 intensive seminar perioder på 4,5 døgn:

DKK 18.500

Opholdsafgiften er med forbehold for evt. prisjustering. Priserne er eksklusiv moms.
Ved behov for speciel forplejning, kontakt Lead 2 Succeed med dine instrukser.

Kontaktinfo
Ring eller skriv til os hvis du vil søge plads på holdet eller bare høre nærmere om kurset.
Lead 2 Succeed - Engdraget 11 - 4140 Borup - +45 2060 2300 - mail@lead2succeed.eu

Om Lead 2 Succeed
Lead 2 Succeed blev etableret i 2005 af Søren Ewans Porting efter mange års erfaring som
seniorkonsulent, coach og ledertræner hos Personal Management International ApS, samt som
fakultetsmedlem, underviser og gestaltpsykoterapeut ved GIS-International (Internationalt
anerkendt uddannelsescenter for gestalt psykoterapeuter og gestalt organisationskonsulenter).
Lead 2 Succeed er en nichevirksomhed specialiseret i ledertræning, medarbejderudvikling,
team- og individuel coaching, stressterapi og konfliktløsning. Vores spidskompetence er at
fordybe og forbedre emotionel og social kompetence mennesker imellem, så ledere og
medarbejdere kan højne tillid, trivsel, synergi, mening og oplevet livskvalitet og derved
sprænge rammerne for merværdi, resultater og succes i deres organisationer.
Lead 2 Succeed tilbyder ægte kvalitativ human udvikling til enkeltpersoner, teams og
organisationer primært i Europa. Vi er specialister i at få de dybe og fine egenskaber og
kvaliteter, alle mennesker besidder, frem i lyset, så de kan udfoldes ordentligt til glæde for
samarbejde, trivsel og ikke mindst resultater.
Vore konsulenter er alle erfarne organisationskonsulenter/coaches/psykoterapeuter og har solid
ekspertise i menneskelige behov - fra livskriser og fyringsrunder til konsolidering og finjustering af
succesfuld fremgang. Vi er hver især eksperter gennem egen grundige personlige udviklingsproces,
modning, omfattende uddannelse, mesterlære og supervision.
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Kursusoversigt per januar 2018
Da vi tager højde for internationale kursister foregår nogle af vores kurser på engelsk, nogle på
skandinavisk og nogle på dansk. Kontakt os gerne for dine specielle sprogpræferencer.
APL-5 Sem. 1) 25/06 - 29/06 2018

Sem. 2) 01/10 - 05/10 2018

Sem. 3) 26/11 - 30/11 2018

APL-6 Sem. 1) 28/05 - 01/06 2018

Sem. 2) 20/08 - 24/08 2018

Sem. 3) 29/10 - 02/11 2018

APL-7 Sem. 1) 17/09 - 21/09 2018

Sem. 2) 19/11 - 23/11 2018

Sem. 3) 04/02 - 08/02 2019

APL-8 Sem. 1) 21/01 - 25/01 2019

Sem. 2) 18/03 - 22/03 2019

Sem. 3) 10/06 - 14/06 2019

APL-9 Sem. 1) 15/04 - 19/01 2019

Sem. 2) 24/06 - 28/06 2019

Sem. 3) 30/09 - 04/10 2019

APL-10 Sem. 1) 02/09 - 06/09 2019

Sem. 2) 25/11 - 29/11 2019

Sem. 3) 06/01 - 10/01 2020

