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Velkommen til Lederskabet 

Forstå mennesker, magt og profit! 

Eksklusiv ledelsestræning for talenter fra Rigét Netværk A/S 



                                                                                                       

1 af 4 ledere lykkes – hvad vil du? 
Vil du være 1 af de 4, eller en af de 3 af 4?  

At udøve ledelse er risikabelt! 3 ud af 4 ledere bliver fyret, degraderet – eller forfremmet efter devisen ’ude af syne ud af sind’. 

Hvilket er et skræmmende spild af penge, tid og talentfulde mennesker! 

The Business Leadership Academy og Rigét Netværk udbyder nu i samarbejde forløbet: "Velkommen til Lederskabet". Forløbet 

består af 3 dages intensiv ledelsestræning efterfulgt af 5 netværksmøder og løber over 12 måneder.  

Forløbet klæder dig på til at have egne holdninger, at være meningsdanner, forstå organisationer som et kollektiv af intelligens, 

se din rolle, dit ansvar og lederskab ift. mennesker, så du og de lykkes langt ud over egne forventninger! 

"Velkommen til lederskabet” udfordrer din forståelse af ledelse; Hvorfor ønsker du virkelig at være leder? Hvad er din 

ledelsesvision og dine kerneværdier, som vi skal købe? Hvad vil du gøre for andre? Hvordan vil du modnes per design? Hvordan 

spotter du et talent og dyrker det?  

De 3 dages intensiv ledelsestræning på "Velkommen til lederskabet" ser ind i: 

• Hvad du tænker – bygger du dit arbejde på dine eller andres meninger? 

• Ledelse og management – bliv meningsdanner af værdier, succes og karrierer 

• Kollektiv intelligens i organisationer vinder altid! 

• Fremtidens lederskab – når alle er voksne og magtfulde! 

• Styrken af dit lederskab 

• Hvordan dyrker du andre menneskers succes? 

• Hvad skal der til for at modnes per design? 

• Hvad betyder det at være den allerbedste version af dig selv? 

Du kan læse mere om de 3 dages træning her.  

Hvad gør træningen og dette forløb specielt? 

Du går fra træningen bestyrket i troen på dine styrker og lysten til at tackle de sværeste udfordringer i ledelsens gerning. 

Træningen efterfølges af 12 måneders sparringsforløb med 5 netværksmøder dygtigt faciliteret af en facilitator ved Rigét 

Netværk. Du har mulighed for løbende at modtage coaching efter behov. 

 

Hvorfor netværksmøder? 

Det er her læringen fra de 3 dages træning forankres. Møderne afholdes ude i deltagernes virksomheder på skift – det giver i 

værdifuldt indblik i, hvordan tingene gøres andre steder. Dine planer, initiativer og fremskridt vil blive diskuteret og udfordret i 

netværkets fortrolige rum. Du drager fordel af de andre deltageres mangfoldige og rige erfaringer, bliver beriget af netværkets 

social kapital samt af det positive fælleskabspres om at udvikle dig; forøge din markedsværdi og give din virksomhed ROI på 

jeres investering i dig. Du kan læse mere om netværksforløbet her.  

Velkommen til  

  Lederskabet 
Forstå mennesker, magt og profit! 

https://thebusinessleadership.academy/leadership/welcome-to-leadership/
https://rigetnet.dk/ledelsesakademi/


                                                                                                       

 

Oversigt over forløbet: 

 

 

Hvem kan/ skal deltage? 

Den 25-40-årige talentfulde, som er startet eller vil ledelsesvejen, og som med "Velkommen til  lederskabet" kan styrke sin 

ledelsesautoritet, modenhed og forståelse af ROI i ledelse og mennesker. 

Praktiske detaljer: 

Forløbet består af 3 dages træning (inkl. bøger) via The Business Leadership Academy + 5 netværksmøder og medlemskab hos 

Rigét Netværk. Under forløbet har du mulighed for løbende coaching sessioner med din facilitator efter behov. Forløbet 

strækker sig over 12 måneder, og der starter løbende nye hold op.  

Prisen for forløbet er EUR 3.750, - (ekskl. moms) 

"Velkommen til lederskabet" udføres på dansk (eller engelsk) afhængigt af deltagerne. Tilmelding sker på: Rigét Netværk eller 

The Business Leadership Academy 

 

 

https://rigetnet.dk/?post_type=tribe_events&p=3345&preview=true
https://thebusinessleadership.academy/booking/


                                                                                                       

 

 

 

 

 

Vil du vide mere om forløbet?  
Så kontakt os for en uforpligtende snak. 

  

 

The Business Leadership Academy 

CEO Dennis Falk Jakobsen 

Tel.: +45 60 89 97 75 

Mail: dfj@thebusinessleadership.academy 

www.thebusinessleadership.academy 

 

 

e  dfj@thebusinessleadership.academy 

w  www.thebusinessleadership.academy 

p +45 60899775 

 

Rigét Netværk  

Facilitator Marianne Ehlers 

Tel.: +45 27 39 01 09 

Mail: me@rigetnet.dk  

www.rigetnet.dk  
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