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Lederstil –  
KEND DIG SELV SOM LEDER
Hvorfor skulle folk lade sig lede af mig? Hvad er 
det jeg gør som leder, der skaber følgeskab?

Gode spørgsmål en leder altid bør stille sig selv 
med jævne mellemrum!

Den første betingelse for godt lederskab er, at du 
som leder forstår dine egne mekanismer, driv- 
kræfter og værktøjer. Eller som Kierkegaard  
(vistnok) sagde: ”Man skal kende sin egen  
grundtone for at dirigere et orkester.”

Det er værd at tænke over, at det er dine ikke-er-
kendte svage sider, der er styrende for dit leder-
skab – og ikke dine erkendte stærke sider.

På kurset kommer vi ind på:
•  Din forståelse af, hvordan du selv reagerer i 

forskellige situationer
• Hvad der styrer dit lederskab
• Hvordan du bryder barrierer for selvudvikling
• Hvordan du frigør dine potentialer

Vi bestræber os på at skræddersy kurset  
til dine behov!
Forud for kurset vil du blive kontaktet pr. telefon 
af underviseren for at få klarlagt hvad dit fokus og 
din udfordring omkring egen lederstil er… hvorfor 
er kurset interessant for dig? Kursets specifikke 
indhold vil blive tilpasset hertil, så det kommer til at 
passe til din hverdag. 

Kurset er primært målrettet ledere eller medarbej-
dere, som er på vej til at blive ledere.

Kurset gennemføres som en blanding af undervis-
ning, gruppediskussioner og cases til illustration af 
lederskabets udfordringer.

Underviser på kurset er René de Paoli, dr. psych.  
& cand.merc.

Yderligere oplysninger om kurset kan fås ved  
henvendelse til underviseren på mobil 2640 7431.

Hvor og hvornår: 
Seges, Agro Food Park 15, 8200 Århus N.,
Torsdag d. 7. november 2019,  kl. 09:00 – 15:30

Centrovice, Damsbovej 11, 5492 Vissenbjerg,
Onsdag d. 11. december 2019,  kl. 09:00 – 15:30

VKST, Fulbyvej 15, 4180 Sorø, 
Tirsdag d. 4. februar 2020,  kl. 09:00 – 15:30

Det får du ud af kurset:
Med deltagelse i dette kursus får du en uvurderlig indsigt i dit eget lederskab og hvordan du kan udvikle 
dit potentiale.

Tilmelding: 
Dorte Ehrenreich-Petersen: dme@gls-a.dk

Deltagergebyr:  2.000 kr. excl. Moms for medlemsvirksomheder.
 4.000 kr. excl. moms for ikke-medlemmer.

Der vil være mulighed for at søge løntabsrefusion fra  
kompetencefonden for deltagere omfattet af en GLS-A- 
overenskomst efter gældende regler.


