IBC Kurser og IBC Konsulenthuset

Videregående ledelse
Ønsker du en uddannelse, hvor du inspireres
og udvikles som leder? Videregående ledelse
er læren om projekter, innovation, lean og
budgetter.
Dit udbytte
På denne lederuddannelse giver vi dig
kompetencer til at håndtere ledelse på en
kompetent og effektiv måde.
Med fokus på medarbejderne og forretningen
samt gode metoder og værktøjer fra lean,
projektledelse og innovationsledelse lærer du
at lede og styre i forandringer. Dit kendskab til
team- og leanledelse bliver større, du finder din
lederrolle og -stil, og du lærer at forhandle dig
til succes.
Når du har de grundlæggende ledelseskompetencer inden for kommunikation,
motivation og konflikthåndtering, er
Videregående ledelse et naturligt næste skridt.

På Videregående ledelse arbejder du med:
• Den kompetente leder
• Innovationsledelse og projekter
• Effektiv kommunikation med
medarbejdere og teams
• De grundlæggende principper for
leanledelse
• At balancere mellem udvikling, ledelse og
budgetter
• Metoder og principper inden for
forhandlingsteknik
Hvem er programmet for?
Lederuddannelsen er for dig, der har kortere
eller eventuelt længere erfaring med ledelse.
Måske har du stiftet bekendtskab med ledelse
på Den grundlæggende lederuddannelse, og
ønsker at få flere værktøjer, du kan benytte i
din daglige ledelse.ledelse.

IBC Kurser og IBC Konsulenthuset
Mød dine undervisere
Finn Lassen
Chefkonsulent hos IBC
Finn er uddannet HD(R) samt HD(O). Senere
psykologi ved RUC samt certificeret Coach.
og har autorisation til fokusprofilen, JTI samt
MBTI.
Finn underviser i konflikthåndtering, planlægning, positiv psykologi, Mindfullness inkl.
meditation, resultatbudgettering samt afvikler
coaching sessioner.
Marie Føgh Beirholm
Chefonsulent hos IBC
Marie er uddannet cand.merc i virksomhedskommunikation og har bred erfaring som
projektleder inden for kommunikations- og
markedsføringsbranchen senest som projektchef hos kommunikationshuset LEAD.

Lars Poulsen
Konsulent hos IBC
Lars R. Poulsen er cand.mag. og har desuden
en systemisk konsulentuddannelse fra
DISPUK. Lars er NLP practitioner og certificeret coach, ICC. Han har endvidere certificeringer i MBTI, DiSC og Belbins Teamroller.
Lars har lang undervisningserfaring, først og
fremmest i emner inden for ledelse, kommunikation og coaching,
Michael Christensen
Konsulent hos IBC
Er uddannet cert. coach, Diplom i Erhvervspædagogik, Black Belt i Six Sigma. MBA i
Strategic Management og Certificeret i DiSC
og MBTI.
Baggrund fra bl.a. Danfoss A/S og med en længere konsulent baggrund. Michael underviser
på en række kompetenceniveauer.		
		

Kontakt:
For yderligere information se mere på kurser.ibc.dk
eller kontakt koordinator Marianne Elstrøm Eriksen,
tel. 7224 1745 eller maer@ibc.dk.

Fakta
• Pris: For personer, der lever op til 			
AMU-kriterierne. er prisen 2.456 kr.
For fuldt betalende deltagere er prisen 		
8.171 kr. I prisen indgår materialer/			
handouts, men ikke forplejning.
• Antal dage: 15			
• Tidspunkt for undervisning: Kl. 8.15 – 15.40
I virksomhedsaftaler tilpasser vi efter aftale
• Lokation: Kolding og Aabenraa
• Efter aktiv deltagelse i hele kurset udleveres kursusbevis

IBC Innovationsfabrikken
Birkemosevej 1
6000 Kolding
tel. +45 7224 1600
ibckurser.dk

