
DIT PERSONLIGE
LEDERSKAB

- Et understøttet udviklingsforløb

for mellemledere

Mod, autenticitet

og sammenhængskraft

www.hartmann-consulting.dk

 



Varighed: 

12 sessioner á 2 timer over 12 mdr. og med

mulighed for kontakt mellem møderne.

 

Pris: 

24.000 kr. excl. moms og excl. transport 

Hvem er du - adfærds- og motivations-

analyser samt faglig/leder identitet

Situationsbestemt ledelse

Styring og motivation

Kommunikation og ledelse

Relationer og sammenhængskraft

Eksistens og ledelse  

Dig som har været leder nogle år i enten

privat eller offentligt regi. Af forskellige

grunde er lederkursus ikke en prioritet nu.

Du søger en dybere forståelse af dig selv,

din kontekst og dine handlemuligheder, for

at din energi skal have retning, så du kan

skabe følgeskab.

 

Hovedfokus koblet til din kontekst

Forløbet henvender sig til?

HVEM ER DU?



Få din viden omsat til handling - via refleksion over
din egen ledelsespraksis og organisatoriske kontekst 

Forstå hvilken værdi dit lederskab skal bidrage med.

I dag stilles store krav til ledere om at være autentiske

for at få følgeskab og kunne skabe en agil og

tillidsbasseret kultur for at favne nutidens digitale

transformation. Der skal følgeskab til, for at ledere kan

fremdyrke en kultur, hvor medarbejderne tør det nye,

uden at opleve det som evig forandring. Det kræver

man kender sig selv, ikke kun som leder men som

menneske. Man skal kende sine indre værdier og ydre

adfærd.

Du bygger fundamentet nu

FREMTIDENS LEDER

"Jeg har i mere end 20 år
udviklet og flyttet ledere, orga-
nisationer og medarbejdere.
 
Som leder/topleder har jeg
selv prøvet forandringerne på
egen krop, og i 7 år har jeg
tillige været frivillig mentor for
yngre ledere gennem IDA, så
jeg ved hvad der skal til for at
øge præstationer, skabe fælles
commitment og trivsel."

 
Susanne Hartmann 

Rasmussen



 
 
 Selvindsigt forandrer mennesker.

Mennesker med selvindsigt
forandrer virksomheder

 

Kontakt mig gerne på (+45) 2292 3472

Linkedin.com/in/susanne-hartmann-ramussen-1984a940 

Uddybning af ydelser www.hartmann-consulting.dk

 

 

"HVORFOR  BRUGE  TID  PÅ  DIG  SELV?

FORDI  DET  GIVER  GEVINST  FOR

BÅDE  VIRKSOMHEDEN  OG  DIG"


