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Vibehus Kursus Center 

 
Ledelsesteknik med resultater 

 
 

DYGTIGE ledere skaber virksomheder i vækst… 
 
 
 
Værdiskabende ledere:  
At skabe tydelige resultater og værdi er fuldstændig essentielt for enhver leder, ligesom dét at eje 
både viljen OG evnen til beslutningstagning og handling er det.  
 
Du ved, ’at hvis du ikke er under udvikling, er du under  afvikling’. Derfor er det vigtigt for dig som 
leder hele tiden at være i takt og kontakt med, hvad der rører sig både på mikro og makro plan i 
samfundet, såvel som i din egen virksomhed.  
 

En dygtig, glad og ambitiøs leder kan betyde hele forskellen for en virksomheds omsætning og 
overlevelsesgrundlag.  
 
På kurset ’Ledelsesteknik med resultater’ får du værktøjer til at tage dine lederkompetencer til et 
højere niveau – til glæde for virksomheden, dine medarbejdere og ikke mindst dig selv.  
 
Om du er på vej til at blive leder, eller om du har flere års ledererfaring, så er kurset noget for dig, 
som vil udvide dit kendskab til effektive ledelsesværktøjer. Formodentlig ønsker du at fordybe dig og 
reflektere over, hvordan DU bliver en endnu bedre leder. I så fald er du kommet til rette sted. 
 
I samspil med dig, vil vi gå ombord i ledelsesteori og praksis, storytelling, øvelser og opgaver, som 
alt i alt vil ’opgradere’ dig til at være den type leder, som du planlægger, du vil være.  
 
Vi ved godt, du som leder vil udfordres mentalt – og det bliver du på vores kursus! 
Din succes skaber du selv via dine beslutninger og handlinger. Vi hjælper dig godt på vej via 
rådgivning, coaching og sparring etc.  
 
At du har en dyb passion for at skabe resultater – både alene og via andre mennesker, tager vi som 
en selvfølge.  
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Implementering:  
Vibehus Kursus Center lægger stor vægt på, at du efter kurset kan gå direkte tilbage i din egen 
virksomhed og med det samme begynde at implementere og udfolde dine nye kompetencer og 
færdigheder, så det giver mening og udbytte.  
  

Kurset i ledelsesteknik er for dig som:  

• Vil være endnu bedre rustet til at være morgendagens professionelle leder -                        
med hjerne og hjerte på rette sted.  

• Vil være bevidst om din egen lederprofil – optimering af lederpotentialer 

• Vil kommunikere klart og præcist 

• Vil kende virkningsfulde ledelsesværktøjer og som vil være endnu mere effektiv og 
resultatorienteret  

• Vil kende dine egne svagheder og styrker  
 

Forudsætninger for deltagelse:  
Kurset kræver kun, at du er leder med lederansvar:  
 
Indhold: 

• Elementer fra ledelsesværktøjskassen 
➢ Via modeller og øvelser introduceres du til forskellige ledelsesstrategier 

• Forandringsledelse i praksis 
➢ Hvorfor er det ikke nok bare at gøre det som virker? 

• Motivations- og vedligeholdelsesfaktorer 
➢ Hvordan fastholder og motiverer du dine medarbejdere 

• Den personlige udviklingsplan 
➢ Hvad har du i din lederbagage – og hvordan bruger du det? 

• Lederens samlede profil  
➢ Hvordan bliver din lederprofil mere trimmet og tydelig. Hvilken ledertype er du? 

 
Udbytte for deltageren 

• Du er klogere på dig selv som leder 

• Du er endnu mere bevidst om, hvordan du fastholder og engagerer dine medarbejdere 

• Du er en tydelig leder med klare visioner  

• Din evt. nervøsitet har du lært at håndtere, således at du har ro og overblik 

• Din personlige gennemslagskraft er styrket  

• Du kan håndtere forskellige typer af dialoger 

• Du vælger bevidst dine strategier fra ledelsesværktøjskassen  
 
Udbytte for virksomheden 

• I har en leder som kender sine lederkompetencer og sin ledertype 

• I har en leder som kan præsentere og informere om produkter, ydelser og projekter på en 
overbevisende og tillidsvækkende måde 

• I har en leder som vil og kan skabe værdi, både internt i virksomheden og eksternt via 
kunder og netværk 

• I har en tydelig leder med evne og vilje til ledelse – altså en leder der kan, vil og tør  

• I har en leder i udvikling  
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Anders Hjorth, direktør 
Civiløkonom HD, kredit & finans. 
Erhvervsrådgiver og innovationskonsulent 

 
Anders Hjorth, direktør og erhvervskonsulent 
Anders formår at gøre det komplicerede enkelt. Takket være en solid uddannelsesmæssig 
baggrund og erhvervsmæssig erfaring kombineret med godt overblik, er han i stand til hurtigt og 
sikkert at træde ind, analysere problemstillinger og se vejene frem. Anders har mange års erfaring 
som leder og fungerer som sparringspartner og erhvervskonsulent både individuelt og i 
organisationer.  
 
 
 

Annette Larsen 
Udviklingskonsulent og coach 
Underviser og foredragsholder 

                                                                                                                                                                                                                              
 
Annette Larsen, udviklingskonsulent og coach 
Annette er uddannet coach, og hun har sit virke som underviser, udviklingskonsulent og 
foredragsholder. Som professionel coach er Annette en skarp iagttager, der med sin empatiske 
tilgang til andre mennesker, formår at formidle og hjælpe mennesker til at komme videre med deres 
liv, karriere og udfordringer på en positiv måde, og få mennesker til at gå efter dét, som de sætter 
sig for. Annette er vedholdende og kontant i sin stil og har høje forventninger til kursister og klienter.  
 
Fælles:  
Annette og Anders har sammen skabt Vibehus Kursus Center, hvor de udbyder forskellige kurser 
og workshops. Derudover holder de foredrag om f.eks.: Ledelse, mentaltræning, coaching, CV og 
ansøgninger samt jobsamtaler.  
 
Kontakt os: 
Ring til Anders Hjorth på mob. 20 20 92 78 eller send en mail til: ah@vibehus.dk  
  
Pris: 
Prisen for ledelseskurset er kr. 15.000,-  plus moms, for et 10-modulers klippekort. 
 
Dine resultater er vores passion! 
Vi glæder os til at arbejde sammen med dig.    
 
 
            Med venlig hilsen 
             Anders Hjorth 
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