
Resultatet af denne proces har følgende værdi for jeres organisation: 

I får en tydeligere leder

I får en leder, der står stærkt i sin identitet (både som leder og som menneske), træffer de rigtige beslutninger, er tydelig i 

sin kommunikation, klar i succeskriterierne, tillidsvækkende, intervenerende og anerkendende. 

En tydelig og autentisk leder øger tilliden og følgeskabet i organisationen, da der arbejdes under klare rammer, ansvars-

fordelinger og succeskriterier, hvilket igen resulterer i mindre stress, færre fejl, højere produktivitet og kvalitet.

I får en mere robust leder

Når din leder står stærkt i sin lederidentitet, kan vedkommende rodfæstet, med høj integritet og større lethed navi-

gere i og håndtere høj kompleksitet, divergerende interesser og dagsordener - uden at det slider. Ro, tillid og stærkt 

lederskab smitter i lige så høj grad som stress, en leder med høj resiliens skaber en arbejdsplads med tilsvarende høj 

modstandskraft og større udnyttelse af det kreative potentiale. 

I får en mere effektiv leder med stor effekt

Ved at blive bevidst om værdien af sine egne største talenter og lære at bruge dem balanceret og fokuseret skærpes 

din leders evne til at kunne bruge sig selv klogt og skabe ekstraordinære resultater for sig selv og gennem andre – 

endda med større lethed og mindre indsats.  

Det betyder helt konkret, at der tages de rigtige opgaver ind og at de løses hurtigere og bedre. 

Sådan foregår det

Forløbet består af 6 fælles kursusdage, 4,5 times videokonferencer og 4 timers individuelle sessioner. 

Det er derudover ikke nødvendigt at læse faglitteratur, men der vil i begrænset omfang påregnes hjemmearbejde. 

Det overordnede formål med forløbet er, at gøre din leder skarp på sin leder

identitet. Det betyder, at din leder bliver bevidst om sine ressourcer og lærer at 

bruge sine største styrker og talenter bedst muligt samt finder klarhed over, hvad 

der er væsentligst, når alt er vigtigt. 

Et stærkt 
personligt lederskab

Kursusholder 

Cecilie Gredal er en erfaren leder og ressourceorienteret skarp ledertræner. Cecilies populære 

lederudviklingskurser er kendt for hurtigt at frigøre ledernes potentiale, styrke følelsen af 

formål og evnen til at inspirere samt skabe ekstraordinære resultater med større lethed.

Effekten er ledere med klar retning, høj resiliens og stærk impact.
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