Lederuddannelse

Realisér dit
lederpotentiale
med en international
uddannelse

Leadership Acceleration Programme

Bliv klædt på til at
videreudvikle din lederrolle
På vores lederuddannelse Leadership Acceleration Programme får du
en solid indsigt i at takle de udfordringer, du møder som moderne leder.
Undervisningen fokuserer på lederskab, strategi og eksekvering, og du bliver
i stand til at bidrage til og styrke den strategiske udvikling i din virksomhed.
Undervisningen er praktisk orienteret og tager udgangspunkt i relevante
businesscases og løbende sparring med førende undervisere og professorer,
erfarne businessprofiler og de øvrige deltagere. Du vil derfor løbende tilegne
dig konkrete værktøjer, få din teoretiske viden forankret med afsæt i din
hverdag og på den måde styrke din performance her og nu.
Uddannelsen giver indsigt i lederskabets mange facetter og vigtigheden af at
være en stærk kommunikator. Du får også et stærkt strategisk udgangspunkt,
der gør dig til en værdifuld sparringspartner for virksomhedens ledelse.
Du bliver en del af et stærkt læringsmiljø, hvor din personlige udvikling
som leder er i fokus med løbende coaching og feedback. Efter endt uddannelse
bliver du officiel IMD alumni og modtager et diplom fra IMD.
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Scandinavian Executive Institute
i samarbejde med IMD Business School
Scandinavian Executive Institute udbyder uddannelser i samarbejde med
førende business schools, herunder IMD i Lausanne, Schweiz. Uddannelserne
henvender sig til ledere, direktører og bestyrelsesmedlemmer.
Vores uddannelser giver ledere i skandinavisk erhvervsliv muligheden
for at tilegne sig den nyeste viden inden for strategi, lederskab og eksekvering, formidlet af internationalt anerkendte professorer. På den måde kan
vi åbne døren til relevant viden, der er direkte anvendeligt i hverdagen,
uanset branche.
Vi tilbyder uddannelser, der placerer sig i toppen af markedet. Vi sikrer
kvaliteten i kraft af et tæt samarbejde med IMD, der er eksperter i at udvikle
ledere. IMD er kendt for at undervise i de udfordringer, som real-world ledere
står overfor. Uddannelsens indhold bliver formidlet af højt estimerede undervisere fra hele verden med stor praktisk erfaring.
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Uddannelsens forløb

Modul 1

Modul 2

3 dage i Kolding, Danmark

8 ugers e-learning og coaching faciliteret af IMD

På modul 1 får du en introduktion til de førende strategiske
modeller og teorier og bliver i stand til at skabe en struktureret og effektiv eksekvering af strategien i din virksomhed.
Du lærer at spille dig selv på banen som en værdifuld sparringspartner i strategiprocessen og får en dybere indsigt i
dine personlige styrker og svagheder som leder og kommunikator. Samtidig ser vi på, hvordan du motiverer og engagerer resten af organisationen gennem effektiv kommunikation.

På baggrund af undervisningen på modul 1 videreudvikler
vi den strategiske tænkning på e-learningsmodulet.
Her arbejder du individuelt og i samarbejde med de øvrige
deltagere samt modtager løbende coaching og inspiration
fra underviserne på IMD. Du får styrket evnen til at træffe
de rigtige strategiske valg. Modulet fokuserer endvidere på,
hvordan du skaber engagement, håndterer konflikter og
udfolder potentialet hos andre.

- 4 uger med fokus på strategi
- 4 uger med fokus på lederskab
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Målgruppe

Modul 3

Leadership Acceleration Programme henvender sig til ledere med
ledelsesansvar og ambitioner om at spille en nøglerolle i virksomhedens
fremtidige succes. Det vigtigste er, at du har lyst til at udfordre din
forståelse af forretningsudvikling, strategi og din egen rolle som leder.

3 dage på IMD, Schweiz

Tid

Modul 3 fokuserer på at skabe forståelse for, hvilke lederegenskaber det kræver at få virksomhedens innovation
og optimal drift til at fungere side om side. Med indsigten
i hvordan forskellige forretningsmodeller fungerer, bliver
du i stand til at performe bedre og dermed skabe større
værdi for virksomheden. Du opnår forståelse for de udfordringer, som moderne ledere står overfor, bl.a. gennem
styrkelsen af dit personlige lederskab og evnen til at lede
andre. For bedst muligt at forankre din viden anvender
vi en simulationsøvelse, hvor vi gennemgår og træner de
færdigheder, du har tilegnet dig på uddannelsen.

Undervisningen er fordelt over 3 moduler. Første modul foregår
i Danmark og varer 3 dage. Andet modul er et e-learningsmodul
faciliteret af IMD, der forløber over 8 uger, mens tredje modul foregår
på IMD i Lausanne, Schweiz og varer 3 dage. Hertil kommer forberedelsestid i forbindelse med hvert modul.

Leadership Acceleration Programme koster 67.475 kr.

Kontakt os for uddybende information om uddannelsen.
Ring +45 3120 5550 eller bestil materiale på se-institute.dk
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Indtryk fra uddannelsen
“Forløbet er et yderst relevant og velstruktureret forløb,
der har udvidet min horisont. Jeg har anvendt både redskaber
og indhold fra forløbet konkret i min dagligdag. Jeg har været
på en spændende, personlig rejse, der har synliggjort
betydningen af at være en dygtig leder.”

Dagmar Top Haustrup
Director of Sales and Marketing, RICE A/S

“Leadership Acceleration Programme er meget hands-on med
konkrete modeller, som jeg allerede har taget i brug i mit daglige
arbejde. De 8 e-learning moduler og den løbende feed-back var
også meget værdifulde. Undervisningsforløbet er godt sammensat
og tilpasset en travl hverdag med job, og kvaliteten er meget høj,
både fagligt og formidlingsmæssigt.”

Stig Gudmundsen
International Salgschef, Cryptera A/S
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“Et yderst relevant og
velstruktureret forløb,
der har givet konkrete
redskaber til min dagligdag.”
Dagmar Top Haustrup
Director of Sales and Marketing, RICE A/S
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Tag din uddannelse et skridt videre
med Executive Forum
Efter endt uddannelse får du muligheden for at deltage i Executive Forum,
et eksklusivt netværk for tidligere deltagere på vores uddannelser.
Netværket afholder inspirerende masterclasses under ledelse af førende
professorer, og du kan sparre med de øvrige medlemmer og fortsat udvikle
dit strategiske netværk på tværs af brancher. I Executive Forum vil du blive
udfordret af erfarne undervisere og finde inspiration til både nye ideer,
eksekvering og din personlige udvikling som leder.
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