STYRK DIN
LEDERPROFIL
Ønsker du i højere grad at træde ud af virksomhedens daglige drift og og træde ind i
lederrollen, og har du ambitioner om at udvikle din forretning til vækst? Så er Vækstrettet
Kompetenceudvikling noget for dig. Du får her en unik mulighed for at skærpe dine lederkompetencer og løfte din virksomheds resultater gennem et eksklusivt og skræddersyet
forløb. Deltagelse er baseret på en udvælgelse blandt de mest ambitiøse vækstvirksomheder
med mellem 10-100 ansatte.

VÆKSTRETTET KOMPETENCEUDVIKLING – AFKLARING, UDVIKLING, HANDLING OG OPFØLGNING
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ONBOARDING OG VÆKSTPLAN
Vækstrettet kompetenceudvikling tager udgangspunkt i en kortlægning af dine ledererfaringer
og -kompetencer. Det gør vi med vores vækst
screening og lederradar, som kombineret med
virksomhedens vækst og udviklingspotentiale
munder ud i en vækstplan.
Vækstplanen fungerer som en handlingsplan for,
hvordan I kommer fra der, hvor I er i dag til der,
hvor I gerne vil hen og den er startskuddet for
de efterfølgende aktiviteter.
AFKLARING OG UDVIKLING
Herefter afdækker vi behovet for kompetenceudvikling på alle niveauer i jeres organisation.
Med denne kompetencekortlægning får vi et totalbillede af, hvilke kompetencer, der er i virksomheden i dag, og hvilke kompetencer, som skal
trækkes på, for at hele holdet kan realisere virksomhedens vækstmål.
Dette sker på 2x2 dages ledercamps og på individuelle sparringsmøder som suppleres med
workshops.
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OPFØLGNING
Igennem hele forløbet tilbydes du individuelle
sparringsmøder med vækstkonsulenten, som og
så følger op på arbejdet med din vækst- og kompetenceudviklingsplan. Afslutningsvis foretager
vi en opfølgende måling ved hjælp af din lederradar og tilbyder netværk og sparring sammen
med andre ledere fra vækstvirksomheder. På
denne måde sikrer vi, at planen bliver fulgt op
af handling og eksekvering.
KRAV TIL DIG
Din virksomhed skal have mellem 10-100 ansatte,
have et højt vækstpotentiale, og gerne interna
tionale ambitioner. Du skal være motiveret for
udvikling og vækst af din virksomhed, af dig, dit
lederteam og dine medarbejdere. Du skal desuden være parat til at investere tid og engagement i processen.
Til gengæld får du mulighed for at deltage i et
afklarings- og udviklingsforløb med en række
stærke ledelseskonsulenter og andre ledere,
som står i samme situation som dig.
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DET PRAKTISKE

Det koster kr. 15.000 ekskl. moms pr.
deltager og inkluderer:
• 1 /2 dags kick-off
• O pstart med Væksthjul og
Lederradar
• Lederprofil og 360 graders analyse
• 2 x 2 dages camp incl. forplejning
og overnatning
• Opfølgnings- og sparringsmøder
med Væksthuset gennem hele
perioden (ca. 4-6 måneder)
• 1/2 dags afsluttende workshop

»

INDHOLD PÅ LEDERCAMPEN
På 2x2 dages ledercamps vil du sammen med ca. 20 andre ledere fra forskellige brancher afklare dine styrker og mulige udviklingsområder som leder. Dagene er mættet af inspiration, værktøjer, sparring og opgaver.
På den sidste ledercamp binder vi enderne sammen: Vækstplanen, lederprofilen og erkendelserne fra første
camp fører frem til en oversigt af virksomhedens kompetencebehov, og kortlægning af dagssituationen. Du
kan få op til 50% tilskud til de nødvendige kompetenceløft af dig selv og dine medarbejdere.

DE CENTRALE ELEMENTER PÅ LEDERCAMPEN BLIVER
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Lederrollen
Ledelsesværdier
Prioritering
Målstyring

• Delegering og forventningsafstemning
• Motivation og feedback
• Sparring og netværk

•
•
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Forandringsledelse
Must-Win Battles
Organisering
Tidsstyring – styr din egen tid

TEAMET BAG VÆKST VIA LEDELSE

Vækstkonsulent
Ole Meyer
Tlf. 52 13 85 04
ome@vhhr.dk

Vækstkonsulent
Per Striegler
Tlf. 31 68 41 13
pst@vhhr.dk

1:1 OPFØLGNINGSSAMTALER
Foregår i fortrolig dialog mellem
dig, Væksthuset og Lindeblad. Sam
talerne tager afsæt i dine foreløbige
overvejelser om virksomhedens
udvikling og din personlige ledersituation
Din handlingsplan og personprofil
analyse fra de to Ledercamps vil ind
gå som en naturlig del i samtalen.

Vækstkonsulent og Projektleder
Peter Bøgkjær
Tlf. 30 10 81 05
pbo@vhhr.dk

Få op til 50% i tilskud til
kompetenceudvikling, der
forbereder hele din virksom
hed til vækst.

HOLD 10:
Kick-Off: 22. aug. 2018
Camp 1: 11.-12. sept. 2018
Camp 2: 9.-10. okt. 2018
Workshop: 1. nov. 2018
Ejer/Direktør
Jacob Lindeblad
Tlf. 40 35 62 82
jl@lindeblad.dk

Konsulent
Kaj Flyger
Tlf. 41 17 90 12
kf@lindeblad.dk

Bestyrelsesformand
Frederik Petersen
Tlf. 22 98 66 15
fp@danishnetworkassociation.dk

vhhr.dk/vaekstrettetkompetenceudvikling

DEN EUROPÆISKE UNION
Den Europæiske Socialfond

Vi investerer i din fremtid

2018/04

