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Et program med fokus på et
lederskab i forandring
Udviklet for og målrettet den erfarne leder
The Shift udfordrer lederens evne til at udvikle relationer og
teams, således at disse handler i overensstemmelse med
tidens udfordringer.

Som deltager vil du sikre dig en øget evne til at matche de krav
det 21. århundrede stiller til det personlige og relationelle
lederskab.

The Shift gør op med forældede ledelsesmetoder og sikrer
den nødvendige modernisering af ledelsesmetoder og instrumenter.

Programmet arbejder med teamudvikling og self-mastering
med udgangspunkt i vor tids krævende udfordringer.

Erhvervspsykologerne
Kit Sanne Nielsen

The Shift
Dette ledelsesudviklingsforløb tager fat dér, hvor
andre slutter.

Lederuddannelsen The Shift løber over 5 sammenhængende moduler samt netværksgrupper,
som understøtter læringen på uddannelsen.
Programmet kan afsluttes med en certificering.

Accelererende forandringshastighed og en høj
grad af uforudsigelighed sætter stigende krav til
vores ledelse. Vi har brug for at finde nye veje at
lede på og nye veje at tilrettelægge de nødvendige
forandringsprocesser på. Det er ikke nok blot at
gøre, som vi gjorde i går.

Datoer, pris og tilmelding er at finde på
blichmann.dk samt kit-sanne-nielsen.dk.

Uddannelsen giver redskaber og metoder til at
imødegå det skiftende lederskab og stiller skarpt
på kompleksitetens fordring i relation til ledelse af
teams.
Det overordnede tema er co-creation med henblik
på skabelsen af resultater sammen med andre.
Rammerne for fremtidens lederskab er under
accelerende forandring. Vi står overfor radikale
ændringer, der kræver skabelse af et lederskab
med stærk øget fokus på den enkelte såvel som på
relationerne til andre. Derfor vil uddannelsen The
Shift i særlig grad fokusere på facilitering og
udvikling af teams.
Gennem arbejdet med komplekse udfordringer,
gøres deltagerne i stand til at arbejde i dybden
gennem praksisorienteret tilgang til sit lederskab.
Vi stiller focus på medarbejderteamet – da det er
teamet, der skal skabe de nødvendige resultater.

Målgruppen er erfarne og udviklingsorienterede
ledere og ledelsesgrupper, som er fortrolige med
at arbejde på et relativt højt abstraktionsniveau.

Deltagerne …
- bliver i stand til at forny deres team-processer
- bliver udfordret på deres vanetænkning
- opnår nye former for ledelsesmæssig erkendelse
- lærer at arbejde med resultatskabende anvendelse af empati og følelsesmæssig intelligens
- lærer at skabe kobling mellem graden af
kreativitet og valg af indgangsvinkler
- opnår en stærk ledelsesintegritet
- øger personlig markedsværdi

Virksomhedstilpassede programmer prissættes
og gennemføres efter nærmere aftale.

Undervisere
Programmets opbygning og central temaer
Community
of Learning I

Community
of Learning II

Det fremtidige
lederskab

Ledelse og
relationer

Innovation og
kreativitet

Ledelse og selfmastering

Perspektiver på
fremtidens
arbejdsmarked
og de nye generationer

Co-creation sammen
med Teamet

Fornyelsesprocesser og
mod til at eksperimentere

Egenmotivation:
Hvad driver dig nu?

Gruppedynamiske vinkler
og teamledelse

Lederens facilliterende
rolle i nyskabelse

Din fremtidige karriere:
Hvad driver dig fremover?

Model for
team-facilitering

Generationernes
psykologiske og
sociologiske behov

Worklife-balance,
oplæg ved gæstelærer

Ledelse af
tværgående teams

Seriel mastering:
Lederen som facilitator
med faglig forankring

Træning: Ledelse af
teamprocesser

2 dage

2 dage

Sammensætning af
multikulturelle teams

2 dage

Et uddannelsesforløb over 5 måneder
Leadership Focus Profile

Community
of Learning IV

Dine egne mål for din
lederudvikling
Self-mastering

2 dage

Certificering

Ledelse lokalt og globalt.
Den fremtidlige lederrolle
- balancen mellem
tæt-på-ledelse og
fjernt-fra-ledelse

Community
of Learning III

Jane Blichmann er psykolog og Master of Management
Development (MMD) og har gennem en lang årrække
arbejdet med organisationsudvikling og forandringsledelse
og har forestået store strategisk koblede ledelsesudviklingsprojekter. Endvidere har hun rig erfaring som Master
Executive Coach og har coachet en lang række topledere i
større danske virksomheder. Jane er forfatter til flere bøger
og en lang række artikler, og hun har i mange år drevet
egen konsulentvirksomhed.

Kit Sanne Nielsen er chefpsykolog i Erhvervspsykologerne
ApS. Hun er uddannet som cand.psych. i 1981, specialist og
supervisor godkendt af Psykolognævnet og har siden 1985
arbejdet med organisations-, ledelses- og personaleudvikling. Hun arbejder med bl.a. Executive coaching og
rådgivning af ledere. Samt med lederteams og topledelse i
forhold til teamudvikling og forandringsprocesser. Kit er
forfatter til en lang række artikler og fagbøger.
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