Effektivt Personligt Lederskab™
- vær leder i dit eget liv

Er til dig, som ønsker at skabe flere resultater
som leder og menneske, privat og på arbejdet.
Det er evnen til at få det bedste ud af livet og
det potentiale, du har fået.

≥ Hvad er det?
Effektivt Personligt Lederskab™ er et udviklingsprogram der støtter og opmuntrer dig til at udvikle
mere selvtillid og en større gennemslagskraft. Det
hjælper dig til at finde og udnytte dine muligheder
for succes. Du tager ansvaret for, at du er
direktøren i dit eget liv.
Du lærer at definere klare mål indenfor dit
ansvarsområde og på det sociale, mentale,
etiske, økonomiske og fysiske område samt for
familielivet. Du opnår en større harmoni mellem
dit liv og dit job.
Nye tankemønstre giver varige resultater til gavn
for dig selv og din organisation.
Dit personlige idegrundlag sikrer, at du bruger dine
ressourcer optimalt Med lyst, vilje og engagement
overvinder du forhindringer og egne
begrænsninger.

≥ Hvordan foregår det?
Effektivt Personligt Lederskab™ er en trin for
trin udviklingsproces på 11 måneder med viden,
refleksion, handlingsplaner og øvelser.
Du har din egen personlige LMI sparringspartner,
som deltager med et positivt og konstruktivt
medspil i hele processen. I mødes ca. hver 3.
uge.
Udgangspunktet er dit liv og dit job, samt de
opgaver og områder du med fordel kan forandre.
Din leder eller mentor deltager i processen med
opfølgning og fastlæggelse af specifikke jobmål,
samt ved midtvejs- og slutevalueringen.
Undervisningsmaterialet har et pensum på
15 lektioner med praktisk relaterede teorier og
metoder. Teoridelen er indtalt på CD.
Netop koblingen mellem din livserfaring, ny viden,
konkrete værktøjer og hands-on træning er
drivkraften bag dine resultater.
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≥ Hvad får jeg ud af det?
Du lærer dig selv bedre at kende, og du opnår
en større selvmotivation og dybde i dit lederskab.
Du bliver mere målrettet og engageret og mere
glad for at være den du er, - din selvtillid vokser
og du får mere ud af livet.
Du sætter fokus på det der er væsentligt og
gennemføre dine beslutninger. Afklaring af
dine værdier giver dig mod og styrke til forsat
at udvikle dit lederskab og dine muligheder for
succes.
Kort sagt, - du bliver den bedst mulige udgave
af dig selv - på jobbet og i fritiden.

≥ Hvad koster det?
Prisen inkluderer en personlig sparringspartner i
11 måneder og et omfattende og gennemprøvet
undervisningsmateriale, med 11 individuelle
sparringsmøder ude på din arbejdsplads og 3
trekantsmøder med din leder eller mentor.
Pris: kr. 34.200,- ekskl. moms og kørsel.
Forløbet kan gennemføres i en lille gruppe, hvor
støtter hinanden i at nå jeres mål.

≥ Hvem er LMI?
LMI Danmark er en konsulentfirma, der siden
1990 har hjulpet godt 6500 ledere og
nøglepersoner, på alle niveauer i private og
offentlige virksomheder, til øget vækst både
personligt og organisatorisk. Uddannelse er en
investering som skal give et målbart udbytte,
derfor uddanner vi ledere på jobbet, - lige der
hvor de skal skabe resultaterne.
Effektivt Personligt Lederskab™ sælges på 22
sprog i 70 lande.
Se referencer på www.lmi.dk.

≥ Kontakt
Du er velkommen til at ringe og få en
uforpligtende samtale med
Direktør og sparringspartner
Evabeth Mønster
Mob. 4040 3022, mail: em@lmi.dk
LMI – en global succes siden 1966

