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Test ledergruppens potentiale 

Er I tilfredse? 
 

Ledergruppen er virksomhedens centrale omdrejningspunkt. Det er her fundamentet for virk-

somhedens succes lægges. Hvor meget eller hvor lidt succes handler i høj grad om ledergrup-

pens vilje til at lade sig udfordre og evne til at skabe resultater.  

 

Hvor er jeres ledergruppe pla-
ceret? 
 
Udfyld en lille test og få et billede på, 

hvor I er placeret i modellen.  

 

Brug resultatet som et afsæt til refleksi-

on og en drøftelse af, hvor I er gode og 

hvor I kan udvikle jer. Og gør så noget 

ved det! 

 

Med eller uden konsulent 
 
Vil I have inspiration og erfaringer ude-

fra? Så inviter mig til et 2 timers møde. 

Jeg fremlægger resultatet af testen, hol-

der et inspirationsoplæg og faciliterer 

den efterfølgende drøftelse. 

 
I kan også blot få resultatet tilsendt og selv arbejde med det. 

 

Pris 
 
Med konsulent 12.000 kr. ekskl. moms og udgifter til transport. Der er mulighed for mod mer-

betaling at supplere med mere tid. 

Tillæg ved gennemførsel uden for Sjælland. 

 
Uden konsulent 5.000 kr. ekskl. moms. 

 

Konsulent: Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddan-

net jurist og reserveofficer og har suppleret med flere lederuddannelser senest 

Executive Board Programme på INSEAD. Susanne Teglkamp fik Ildsjælsprisen 

2012 af DJØFs Brancheforening Selvstændige.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommu-

naldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har 

i mange år arbejdet som managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. 

Susanne Teglkamp sluttede sin karriere som reserveofficer som oberstløjtnant. Susanne Tegl-

kamp er i 2015 blevet tilknyttet Forsvarsakademiets Censorkorps som censor i faget ledelse. 

Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvoraf den nyeste udkom i 2014: Le-

dergruppen i udvikling – Bring potentialet frem. Se mere på www.teglkamp.dk   

 

Kontakt: Susanne Teglkamp kan kontaktes på tlf.: 2160 2999 eller på mail ste@teglkamp.dk 
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