Ledelse af forandringer – Åbent kursus
Et kort men intensivt kursus
I dag stilles der store krav til virksomheders og medarbejderes forandringsparathed. Som
ledere står vi ofte i spidsen for større eller mindre forandringer. Gennemførelsen af succesfulde
forandringer afhænger ofte af lederens evne til at håndtere processen og til at få
medarbejderne med i forandringsprocessen.
Teglkamp & Co. har udviklet et kursus, som sætter fokus på ledelse af forandringer. Vi har
udviklet en 5-punkts plan og en række praktiske værktøjer, der kan hjælpe lederen godt på
vej til at arbejde professionelt med forandringer.

Konkret udbytte

Udbyttet af seminaret vil være:
• Mulighed for at arbejde med egne konkrete udfordringer
• En 5 punkts plan lige til at anvende, når man kommer hjem
• Tjeklister
• Forståelse af forandringsprocesser

Individuel ledersparring - inden kurset (kan tilvælges)

Individuel samtale og sparring omkring ledelsesrollen. Der tages udgangspunkt i en persontest
”Reflector”. Testen udfyldes over internettet. Testen anvendes i denne sammenhæng som et
dialogværktøj for individuel coaching på ledelsesmæssige udfordringer og udviklingsområder.
Den individuelle sparring kan tilvælges mod et tillæg i prisen.

Indhold på kurset

I løbet af dagen vil vi bl.a. komme rundt om følgende emner:
• Forandringer og hvorfor det kan være så svært at forandre
• Forandringsledelsens 5-punkts plan
o Lederens basisarbejde
o Kommunikation
o Involvering
o Opfølgning
o Afslutning
• Om ledelse og lederskab
• Forandringsledelse – udfordringer og faldgruber
• Dig selv og forandringer!
Målgruppe: Ledere, projektledere og andre, der arbejder med forandringsprocesser
Tid og sted: Kurserne afholdes
Den 17. september 2008 kl. 09.00 – 16.00 eller
Den 2. oktober 2008 kl. 09.00 – 16.00 eller
Den 26. november 2008 kl. 09.00 – 16.00
Alle kurserne afholdes i Industriens Hus, H.C. Andersens Boulevard 18, København.
Pris:
Deltagelse på kurset: 3.500 kr. ekskl. moms.
Individuel samtale og sparring (tilvalg): 3.000 kr. ekskl. moms. pr. person.
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Underviser

Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og
reserveofficer og har suppleret med forskellige former for lederuddannelser. Susanne
Teglkamp har et bredt erfaringsgrundlag fra ansættelser i det private erhvervsliv og i det
offentlige. Susanne Teglkamp har tidligere virket som bl.a. HR-direktør indenfor it-branchen,
kommunaldirektør og udviklingschef og har i mange år arbejdet som managementkonsulent og
coach.

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.
Se mere på www.teglkamp.dk

Kontakt:

Tilmeld dig på e-mail: info@teglkamp.dk eller via telefon: 48 22 11 41. Du kan også tilmelde
dig direkte via vores hjemmeside.
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