Kick off på visions- og strategiarbejdet
Få en god start på processen i ledergruppen!
Er det tid at arbejde med visionen og strategien i ledergruppen? Så er det også tid at tænke
over, hvordan I griber processen an. Start med et 2 timers Kick off møde i ledergruppen og få
en energifuld og effektiv visions- og strategiproces.
Teglkamp & Co. har med god erfaring afholdt Kick off møder med ledergrupper, der stod foran
at starte en visions- og strategiproces. Det er disse erfaringer, vi inddrager i nedenstående
forløb.

Program for Kick off:

Programmet for Kick off mødet ser således ud:
1. Ledergruppen – et inspirationsoplæg om hvad der kendetegner gode ledergruppers arbejde.
2. Mission – vision og strategier m.fl. – en begrebsafklaring der letter det efterfølgende arbejde i ledergruppen.
3. Spilleregler for samarbejdet i ledergruppen.
4. Præsentation af analyseværktøj.
5. Planlægning af processen.
6. Forberedelse til den efterfølgende visions- og strategiproces. Opgaverne aftales og fordeles
mellem deltagerne.

Varighed: Ca. 2 timer
OBS! Mødet kan kombineres med andre relevante temaer, hvis I ønsker at sætte mere tid af.

Pris: Kick off møde af 2 timers varighed gennemføres for 10.000 kr. ekskl. moms og udgifter
til transport.
(Tillæg for afholdelse uden for Nordsjælland og det Storkøbenhavnske område).

Det videre forløb

Efter Kick off mødet kan I vælge selv at køre videre med processen. Vi vil selvfølgelig også
gerne bistå jer i det videre forløb, hvis I ønsker det. Det er helt op til jer.

Konsulent:

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet
jurist og reserveofficer og har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det
private erhvervsliv og i det offentlige. Hun har tung ledelsesmæssig erfaring og
har bl.a. været kommunaldirektør, HRdirektør i to forskellige it-virksomheder og
udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som proces- og managementkonsulent.
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Om Teglkamp & Co.

Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud
fra en praktisk tilgang til udfordringerne. Vi bringer vores erfaringer ind i et frugtbart samarbejde med kunderne, således at vores kunder bliver bedre ledere eller bedre ledergrupper og
dermed også lykkes bedre med deres lederopgave.
Se mere på www.teglkamp.dk

Kontakt:
Du kan kontakte Susanne Teglkamp på e-mail: ste@teglkamp.dk eller via telefon: 48 22 11 41
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