Udviklingsforløb til den ambitiøse leder:

- lead your team to strong engagement, agile mindset
and natural high performance!

Den ambitiøse leder
- der vil mere med sit team!

Forløbet indeholder

Du er nøglen til at skabe klarhed, hæve overliggeren og samle dit team
om jeres fælles mission.

Intro-webinar, der sikrer, at du får det optimale ud af forløbet.

Forløbet vil med udgangspunkt i dig, din ledelse og dine mål støtte,
udfordre og udvikle dig til at sætte en ny standard for engagement,
præstationer og resultater.

3 x live Q&A-webinare, hvor du kan stille spørgsmål, og vi sammen kan
koble indsigter og idéer til handling og resultater.

En personlig samtale med mig om dine mål for forløbet.

Vi arbejder med de vigtigste mentale ledelsesressourcer, der er
fundamentale for autentisk ledelse, naturlig high performance og
bæredygtige resultater:

Grounding - mød verden fra din indre ro, klarhed, nærvær og glæde.
Relationer - styrk dine relationelle kompetencer, så du kan spille dem

3 x 2 inspirerende workshopdage sammen med andre ambitiøse ledere.

3 x gruppekald, hvor du og din læringsgruppe inspirerer og
udfordrer hinanden.
Inspirerende videoer og værktøjer, du kan bruge sammen med
dit team.
Adgang til en lukket Facebookgruppe, hvor holdet kan dele
erfaringer, udfordringer og succeser.
Løbende inspiration fra mig.

omkring dig endnu bedre.

Dette forløb er kun for ambitiøse ledere

Engagerende - forstå det mentale design, så du kan tænde
engagementet i dig og dit team.

Hvem kan deltage?

Ambitiøs - se muligheder og find modet, så du kan vise vej til

Om du leder et lille specialistteam, er leder for ledere, er ansvarlig for en
stor virksomhed med mange medarbejdere, eller noget midt i
mellem - så er dette lederforløb for dig, der ønsker at hæve dit lederskab
til et nyt niveau - og udvikle teams, der leverer mere, bedre og hurtigere;
og bruger færre kræfter.

præstationer på næste niveau.

Transformerende - løft dit lederskab til at udvikle dig og dine
medarbejdere ‘indefra og ud’.

“

Du får:

Leder-retreatets tempo var både udfordrende og intensivt, og gav
nogle spændende perspektiver på mit personlige lederskab og
udvikling af vores organisation.
Det er altid en gave at opleve Mads, og i denne kontekst blev
hans alsidighed og dygtighed virkelig udfoldet på fineste vis.
Når man har oplevet mange forskellige lederudviklingsforløb,
bliver man selektiv og lader sig ikke så ofte imponere. Men Mads
imponerer mig - altid.”

Styrket dit fundamentet for autentisk ledelse, naturlig high
performance og bæredygtige resultater.
Styrket dine relationelle kompetencer, så du kan spille dem
omkring dig endnu bedre.
Forståelse for det mentale design, så du kan tænde engagementet
i dig og dit team.
Værktøjer til at vise vej til præstationer på næste niveau.
Løftet dit lederskab til at udvikle dig og dine medarbejdere
‘indefra og ud’.

Lene Frøby Kivsmose, HR-chef Koda

Se side 2 for modulerne

“

Selv om jeg tror, at Mads blev imponeret over, hvor konservativ
gruppen var, fik han hurtigt afdramatiseret forandringerne - og det
er jo blandt andet det, han kan.
En af Mads’ store styrker er at møde mennesker lige der, hvor de er
- og så er han god til at kvalificere idéer og være
fødselshjælper på dem.”

“

Min oplevelse er, at uanset om jeg har siddet og snakket med
Mads alene, om jeg har været på et seminar med ham af mindre
størrelsesorden, eller om det er i en sal med 600 mennesker, så
formår han stadigvæk at blive vedrørende og nærværende for
den enkelte.”
Mads Helios, Politiinspektør Københavns Politi

Mads Ravnborg, Ledende overlæge, Odense Universitetshospital

Under forløbet arbejder du med:
1

Modul 1: LEADING YOURSELF
Du kan først lede andre, når du kan lede dig selv! Din mentale klarhed, dit overskud og dit overblik er nøglen til at vise vejen. Når dine
medarbejdere kan mærke dig og din retning, så skaber du naturligt følgeskab.
Du lærer at øge din bevidsthed og styrke dit autentiske lederskab
Du opdager, hvad der udfordrer dig (triggers), og hvordan du kan håndtere det.
Du finder din måde at arbejde effektivt på - hvor præstation, restitution og refleksion er i balance.
15. og 16. januar 2020

2

Det 4-stjernede hotel Comwell Sorø

Begge dage 9:00 til 16:30.

Modul 2: LEADING 1:1
Den stærkeste måde, du kan lede adfærd, engagement og performance på, er ved at møde dine medarbejdere dér, hvor de er - og
derfra hjælpe dem til at se, hvad de rummer, hvad de gør, og hvor meget mere de kan.
Du arbejder med nærvær, neutralitet, nysgerrighed og mod i samtaler og relationer.
Du øver transformerende samtaler, nudging af adfærd og værdiskabende feedback.
Du får indsigt i, hvordan du kan arbejde aktivt med udviklende samtaler i dit team.
26. og 27. februar 2020
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Det 4-stjernede hotel Comwell Sorø

Begge dage 9:00 til 16:30.

Modul 3: LEADING YOUR TEAM
Vi er forbundet og designet til naturlig high performance. Du er den spillende træner, der skal tænde dem og gå forrest,
så I sammenkan finde jeres vej til unikke og ubesværet præstationer.
Du lærer driverne bag ‘high performance team’ & hvordan, du kan understøtte den rette adfærd, styrke tillid og tænde engagement.
Du lærer at arbejde med ‘Team Check-ins’ og ‘Debrief Sessions’ som team udviklingsværktøjer.
Du lærer at arbejde med intuition og kreativitet som naturlige ressourcer.
25. og 26. marts 2020

Det 4-stjernede hotel Comwell Sorø

Din investering

Begge dage 9:00 til 16:30.

Din underviser: Mads Qwist

Din investering på kr. 28.500,- (ekskl. moms) er godt givet ud fordi:

Jeg er ekspert i menneskets mentale design, i det indre og personlige
lederskab samt ledelse af high performance teams.

Din personlige effektivitet vil stige.

Jeg kombinerer mine erfaringer som leder og virksomhedsejer med
mine uddannelser i psykologi, social- og psykologisk kapital samt
strategi og ledelse fra bl.a. CBS og Syddansk universitet.

Du vil bruge mindre tid og energi på misforståelser, problemløsning
og konflikter.
Du vil opleve et større engagement, proaktivitet, øget agilitet samt
ansvar i dit team.

Mine lederforløb har, gennem de seneste 15 år, bragt mig rundt i
Norden, hvor jeg har trænet og udviklet flere end 3.000 ledere fra private
og offentlige virksomheder.

Du vil opleve færre sygedage samt bedre fastholdelse af
medarbejderne.
Det er en investering i din lykke samt i dit overskud til familie og venner.

Qwist & Associates

madsqwist.com

+45 4246 1646

