Nextt Management Seminar: Succes via ledelse
Vindmølleindustrien tilbyder alle medlemmer rabat på udviklingsforløb for ejerledere

Som ejerleder er du som regel dybt engageret i den daglige drift, men parallelt hermed er der
også en række andre påtrængende problemstillinger du skal finde en løsning på. Og det er ofte
problemstillinger der er svære at formulere og dele med andre.
I en ejerledet virksomhed er du den vigtigste person; det er gennem dig at udviklingen og
afviklingen i den sidste ende går, og det er derfor af stor betydning, at du udvikles og
inspireres i et forløb hvor du kan teste dig selv og dine ideer op imod andre i samme situation.
Hvad får du ud af at deltage:
 Indsigt i og udbytte af en række veldokumenterede ledelsesværktøjer.


Klar forståelse for hvilke ledelsesværktøjer der virker for dig.



Større indtjening, (deltagerne på tidligere forløb har opnået markant
indtjeningsfremgang).



Stærkt og nærværende netværk af ligesindede, både under og efter forløbet. Bedre
til at vurdere dine egne styrker og svagheder.

Det siger tidligere deltagere:
 ”større indsigt i hvad der virker og hvad der ikke gør”


”blev en bedre leder”



”havde ikke haft min virksomhed i dag, hvis jeg ikke havde deltaget i forløbet”



”et godt og åbent netværk”



”selvindsigt giver rekordvækst”



”udgiften til forløbet er en dråbe i havet i forhold til hvad jeg har tjent ved at deltage”

Forudsætninger:
Alle deltagere skal inden opstart indplaceres på et hold, hvor den enkeltes udbytte optimeres
og har størst værdi.
Der kan ikke være indbyrdes konkurrerende virksomheder på samme hold.
Første modul består at 6 * 2 dages seminarer og koster 66.000 DKK ex. moms, incl.
overnatning, forplejning, undervisningsmaterialer mv.
Seminarerne og indhold:
1. seminar: Hvad kendetegner god ledelse?
2. seminar: Opnå resultater gennem coaching/aktiv lytning
3. seminar: Hvad er det der gør dig og dine ansatte helt specielle?
4. seminar: Case i en virksomhed med et for holdet nærværende og interessant emne
5. seminar: Case i en virksomhed med et for holdet nærværende og interessant emne
6. seminar: Egen ledelsesstil, gruppens fremtid, udbytte i Nextt netværket

Hvorfor skal jeg som ejerleder i Vindmølleindustrien deltage?


Sidder du ofte alene med vigtige problemstillinger der kan være svære at få til at falde
i ”hak” med respekt for forretningen og medarbejderne?



Får jeg fra en evt. partner de rigtige input der er nødvendige for at træffe de bedste
beslutninger med den mindste risiko?



Skal jeg involvere bestyrelsen og/eller nøglemedarbejdere fra virksomheden?



Vil jeg kunne få udbytte af at være sammen med andre ejerledere i et fortroligt forum
hvor dagsorden er indsigt, kompetenceudvikling og erfaringsudveksling?



Kan jeg få et nyt fortroligt netværk af ligesindede på langt sigt?



Du modtager 15.000 DKK rabat på forløbene som medlem af Vindmølleindustrien

Næste forløb:
Forløbene starter op i maj måned 2014 og løber over 8-9 måneder. Seminarrækken fastsættes
i samråd med deltagerne på de enkelte hold, så der sikres en optimal fremmødeprocent. Vil du
vide mere, så kontakt Business Partner Jørn Isaksen, på tlf. 24 21 55 52 eller
mail jis@nextt.dk

