TRANSFORMÉR
DYNAMIKKEN HOS DINE
MEDARBEJDERE OG TJEN 25
% MERE PÅ BUNDLINJEN
Dine ubevidste handlinger som leder skader
motivation og hæmmer effektivitet og
produktivitet. Bliv bevidst nu!

CBAF
Center for Balance mellem Arbejdsliv og

Transformér dynamikken hos dine
medarbejdere og tjen op til 25% mere
på bundlinjen
Ledelsen skal motivere
Vi lever i usikre tider, der kalder på commitment og engagement fra medarbejderne.
Men kun 21%* af danskerne er engagerede på jobbet. Det vidner om en alvorlig
ledelseskrise med alt for lidt opmærksomhed på medarbejdernes følelsesmæssige
balance. Ifølge professor Børge Obel kan det ligefrem kan koste op til 25% på
bundlinjen, hvis ikke lederen forstår at lede den følelsemæssige balance hos
medarbejderne.

Bliv bevidst!
Vi lancerer nu Balanceret Ledelse - vores uddannelsesforløb for ledere, der vil
skabe en mentalt sund arbejdsplads, hvor resultaterne blomstrer. Vi fokuserer på dig
som leder. Du lærer at afkode hvilke signaler, du sender ud i organisationen. Og du
lærer at identificere de strukturer, som kan ødelægge arbejdsglæden blandt dine
medarbejdere.

Transformér dynamikken i dit team
Uddannelsen er for dig med personaleansvar og med ambitioner om at træde i
karakter som fremtidens leder. Når du forstår konsekvensen af egne handlinger, kan
du inspirere og skabe produktive dynamikker hos dine medarbejdere.
Små ændringer i dit lederskab kan transformere dynamikken i hele dit team!

* Undersøgelse fra Gallup

Uddannelsens opbygning
Hvert modul indeholder
• Materiale på både pdf og indtalt på lyd
• Video
• Multiple choice-test
• Sparring efter hvert modul

Interview
En indledende
samtale med din
sparringspartner
omkring din
situation og
ledelsesopgave

Afslutning

E-learning med sparring mellem hvert modul
Modul 1:
- Balanceret lederskab
- Dit lederskab, dit
team og din forretning

Modul 2:
- Systemisk Metode
-Mental sund arbejdsplads
-Performance

Dialog og du får dit
uddannelsesbevis
Modul 3:
- Indre arbejdslivs balance
- Engagement
- High performance

Modul 4:
- Balanceret ledelse
- Naviger succesfuldt i de
ledelsesmæssige paradoks

Uddannelsen er målrettet dig som leder og tager udgangspunkt i din hverdag og dine udfordringer
“Som virksomhed vægter vi i Ken Storkøkken trivsel og motivation højt. Balanceret ledelse vil for os være et godt supplement.
Uddannelsen er i høj grad brugbar for os i dagligdagen, både i virksomheden og privat. Direktør Jan Foged, Ken Storkøkken.”
Jeg har fået stort udbytte af e-learning efterfuldt af sparring. Sparringen har hjulpet mig til at perspektivere og udbygge refleksioner, så
materialet er blevet meget mere vedkommende. Palle, Servicechef, Elcon
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MODUL 1

BALANCERET LEDERSKAB:
SÅDAN SKABER DU ENGAGEMENT
Morgendagens leder kender sine styrker, men også sine svagheder. I en
verden under forandring med globalisering, digitalisering,
generationskonflikter og grænseløshed kommer lederens personlighed i
spil på en helt ny måde. Medarbejderne har brug for en leder, der ikke
går til yderligheder, men som er well-rounded, har empati og hviler i sig
selv som menneske.

Hvilke signaler udsender du som leder?
. I det første modul får du en større forståelse af din egen rolle som leder,

og hvordan dine handlinger og de signaler du udsender påvirker dine
medarbejdere.
Du får styrket dit lederskab og dermed mere af den succes, du gerne vil
have.

LEDERSKAB I KRISE*

88% af medarbejderne mener, at
deres leder ikke er engagerede

77% af lederne mener, at de gør et
godt arbejde med at engagere
medarbejderne
* Harvard Business Publishing

Uddannelsen Balanceret Ledelse:
Gode refleksioner og værktøjer til
problemstillinger i ledelsen af andre.
Michael Hemiche, Direktør Elcon,
Østjylland
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MODUL 2

SYSTEMISK LEDELSE: VEJEN TIL EN MENTAL
SUND ARBEJDSPLADS
Medarbejderes mentale sundhed har afgørende indflydelse på deres
produktivitet og dermed din virksomheds bundlinje. Derfor er det så
afgørende at forstå, hvad der skal til for at dine medarbejdere har det godt.
Systemisk ledelse giver dig blik for ikke blot organisationens formelle struktur
af roller og beføjelser, men også de uformelle strukturer - bevidste som
ubevidste - der styrer og påvirker vores forhold til hinanden. Det har
afgørende betydning for samarbejdsevne, kommunikationsniveau og den
generelle mentale sundhed i dit team.

Gør det komplicerede enkelt og operationelt
I Modul 2 får du en grundig og praktisk indføring i systemisk ledelse. Du
lærer at arbejde med relationer samt at skabe konstruktive processer, der
understøtter følelser som begejstring, motivation og engagement. Hvilket
igen fremmer samarbejde og performance.
Systemisk ledelse inddrager alt fra tidsforbrug, fysisk og psykisk helbred,
forventninger, samarbejde, energi, værdier, prioriteringer mm.

Dine handlinger
som leder

Organisations
kulturen

Medarbejdernes
adfærd

“(...) nye indsigter antyder, at enkle
justeringer i lederes kommunikation og
adfærd potentielt set kan skabe en langt
mere produktiv atmosfære i et hvilket som
helst team.”

- McKinsey Quarterly, 2016
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MODUL 3

INDRE ARBEJDSLIVSBALANCE OG
MENTAL SUNDHED: SÅDAN SKABER DU
ENGAGEMENT
Vi reagerer alle følelsesmæssigt på arbejdsrelaterede hændelser. Det kan
være manglende feedback fra en leder. Projekter, der pludselig og uden
forklaring ændres mm. Negative følelser ødelægger - ofte helt ubevidst vores flow og produktivitet. Hos os som individer, men også hele
arbejdspladser. Man taler ligefrem om organisationens følelser. Og det
skader i den grad bundlinjen.

Omkostninger ved uengagerede
medarbejdere:*

37% mere sygefravær
60% flere fejl i arbejdet
18% mindre produktivitet
16% mindre profitabilitet
* Queens School of Business

Gennem din ledelse kan du skabe en kultur, hvor medarbejderne har det
godt og dermed yder deres bedste.

Hvordan påvirker dine medarbejdere hinanden
I dette modul lærer du at læse ”mellem linjerne” – at tolke og forstå, både
hvordan dine handlinger påvirker dine medarbejdere, men også hvordan
medarbejderne påvirker hinanden. Målet er at skabe det, vi kalder en sund
indre arbejdslivsbalance.
Som McKinsey konkluderer i McKinsey Quarterly: “Medarbejdernes indre
arbejdslivsbalance skal have topledernes førsteprioritet sammen med
udviklingen af en “killer-strategy”.

Det har været særligt godt med praktisk
anvendelse af det lærte i hverdagen. Jonas
Stenslev, projektleder,
entreprenørvirksomhed
Hele kurset har været med til at ændre mit
syn på ledelse. Kenneth Skov, Medejer
Au2rep
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MODUL 4

BALANCERET LEDELSE: NAVIGÉR DE
LEDELSESMÆSSIGE PARADOKSER
Som leder står du ofte med svære dilemmaer - menneskelige, organisatoriske og
kulturelle. Dine medarbejdere vil gerne lede sig selv, men efterspørger samtidig
ledelse. Du skal nå en deadline, men dine medarbejdere er overbebyrdede. Du
skal være både kunde- og medarbejderorienteret. Du skal drifte, men samtidig
udvikle.
Det er ingen lette beslutninger, men hvis du vil tage den mest optimale, kræver det
balanceret ledelse.

Omsæt viden til praksis
Det er nu, du omsætter din nyerhvervede viden til praksis. Du lærer, hvordan du
træffer afbalancerede beslutninger og generelt handler mere bevidst. Og du
lærer at gøre det på en autentisk måde. At være mere bevidst fremmer ikke blot
den generelle mentale sundhed på arbejdspladsen, men styrker i den grad også
dit teams resultater og din virksomheds bundlinje.

Det siger de:
• “Det er spændende, lærerigt, og det har
allerede fået mig til at reflektere.
Sammenfiltrede krav og forventninger er et
grundvilkår i en virksomhed, men ved at
udøve balanceret ledelse kan vi blive bedre
til at tage beslutninger, der giver resultater. I
sidste ende vil en bedre balance i
arbejdslivet ikke kun gavne den enkelte - det
vil også øge effektiviteten og arbejdsglæden
til gavn for både medarbejdere og
virksomhed.“
- Michael Hemicke, Director Northern Region, El:Con.
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KONTAKT
Det siger de:
Ønsker du, at hele jeres ledergruppe tager uddannelsen?
Der er mulighed for at afholde fælles opstart- og afslutningsworkshop.
Uddannelsesforløbet kører over en periode på 5 uger.
Mellem hvert e-learningsmodul er der. en times sparring til hver deltager.
Pris pr. deltager kr. 16.250,00 + moms

Kontakt:
Helle Rosdahl Lund,
Ledelsesrådgiver, innovatør, direktør
Web: https://hellerosdahllund.com/

Uddannelsen Balanceret Ledelse har været en spændende rejse
for mig. Det er med til både at sætte begreber på ting, du måske
kunne fornemme i forvejen, ligesom det åbner op for helt nye
vinkler.
Særligt materialet om bl.a. willfull blindness, de hårde og bløde
ledelsestaktikker samt evnen til at tænke ud fra modtagerens
position (eller hvad vi nu kalder HEM-metoden) har været
øjenåbnere.
Balanceret Lederskab har allerede medført flere konkrete
ændringer i måden hvorpå jeg uddelegerer opgaver, går til den
enkelte medarbejdere samt opretholder balance i privatlivet til
glæde for både mig, min familie og vores dygtige medarbejdere.
Halfdan Timm. Partner Obsidian

Telefon: +45 40 14 73 60
Mail:

helle@hellerosdahllund.com

7

