ALLE
VIL
ÆNDRE
men ingen ønsker forandring
Skab flow i dit lederskab
Lær at lede dig selv – før du leder andre … igennem en forandringsproces.
Det er nøglen på Change Agent. Change Agent kurserne udfordrer
ledere på deres personlige lederskab – når de mindst venter det. Det er
Enneagrammet i praksis over et intensivt forløb på tre gange tre dage
for ledere i danske virksomheder.

DIN DIREKTØR FORTJENER
DYGTIGE LEDERE
Ændring af organisationer, ekspansion, indskrænkning, sammenlægning, LEAN og effektivisering. Vi bliver konstant udfordret på vores forandringsparathed. Men forandringer
stresser, og også som ledere
kommunikerer og reagerer vi
irrationelt under pres.
Change Agent handler
om det personlige lederskab,
der giver kursisterne ny indsigt
og nye værktøjer til dagligdagen,
når udfordringerne er store,
beslutningerne krævende, eller
medarbejderne usikre.

EN CHANGE AGENT …
ĤĤ Styres af visioner for fremtiden
ĤĤ Er dygtig til at inspirere andre
ĤĤ Forstår sit team
ĤĤ Har evnen til altid at motivere sig selv og andre
Over tre gange tre intensive dage udvikler
kursisterne deres personlige lederskab,
bliver klogere på sig selv, udvikler deres
holdning til at arbejde i teams og får ny
viden til gavn for den virksomhed eller
organisation, de er en del af.

HVEM HENVENDER
CHANGE AGENT SIG TIL?
Change Agent
henvender sig til
ledere i danske
virksomheder, chefer, afdelingsledere,
projektledere, teamledere eller
lignende med ansvar for medarbejdere, relationer til kunder eller
andre kollegaer i organisationen.

ENNEAGRAMMET I PRAKSIS

På kurset arbejdes med:

PERSONTYPER OG MOTIVATION

Hjernen husker over 85 procent af det, vi siger og
gør - frem for kun 20 procent af det, vi får fortalt.
Derfor er Change Agents fundament ’Enneagrammet i praksis’. Kurset handler om forståelse
af adfærdsmønstre, kommunikation og holdning
i forhold til blandt andet empati, konflikthåndtering, problemløsning, stress og dét at arbejde
i teams og konsekvensen af de valg og beslutninger, vi tager.

Enneagrammet (test, teori og praksis).

Forløbet er bygget op over teori, praktiske øvelser,
refleksion, personlig coaching og feedback.
Kurset er interaktivt, og læringsfilosofien lægger
stor vægt på, hvor den enkelte kursist er i sin
personlige udvikling.

Test for din personlige balance, identificering
af mål, SMART, formel for succes, erkendelser
og risiko.

Da forandring er en byggesten i Change Agentkurserne afsløres program og tidsplan først på
selve kurset.

Bliv klogere på, hvordan vi motiveres forskelligt
og reagerer under stress.
Det hele menneske. Dit mindset og værdier,
egne begrænsninger og styrker.

KOMMUNIKATION OG ADFÆRD
Baggrund for ens adfærd, niveau af psykologisk
indsigt, opfattelser, holdninger, overbevisninger,
tænkning, vaner, fornemmelser og intuition.

LEAN
Dine forbedringspotentialer, fejlfinding,
optimering, forandring, tid, penge og kvalitet.

MÅLSÆTNING

LEDELSE
Projekt- og ledelsessystemer. Den menneskelige
faktor. Planlægning, fokus, disciplin, handling,
overspringshandlinger og monitorering.
Coaching- og visualiseringsteknikker – Brugbare
teknikker til at nå i mål.
Personlig gennemslagskraft og det ’at være på’
på trods af ubehag. Selvværd og ego.
Meditation, balance og mindset.

EFFEKT
Måling, data, evaluering, resultater, bundlinje og
ikke mindst konsekvens af dine handlinger.

KLAR TIL CHANGE AGENT?
Synes dine medarbejdere, du er en god leder?
Har du magt over, hvad forandringer gør ved dig?
Modul 1

Gør dig klogere på dit personlige lederskab og
din forandringsparathed

Modul 2 og 3 Træner, forankrer og sikrer effekten af dine nye kvalifikationer,
kompetencer og kreativitet
Læs mere om Change Agent og tidligere kursisters erfaringer
på www.changeagent.dk

BAG TRÆNINGEN STÅR …
Danmarks mest anvendte underviser inden
for Enneagrammet Claus Roager Olsen
Coach, mentor, facilitator og træner i
personligt lederskab Thomas Anglov
Konfliktløser i hæren Lars Christophersen
- træning før, under og i pressede og
stressede situationer
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