
Drømmer du om større person-
lig gennemslagskraft? Ønsker 
du større bevidsthed om dine 
styrker og udviklingspunkter 
som leder, eller vil du blive 
bedre til at motivere dine med-
arbejdere og kolleger? 

Talentship er et særligt, personligt udvik-

lingsforløb med fokus på lederudvikling.

Uanset om du er ny i lederrollen, har be-

siddet den et par år eller måske slet ikke 

er nået dertil endnu, kan du have gavn 

af et personligt udviklingsforløb. For at 

være en god leder er det nemlig vigtigt at 

være skarp både på dine egne styrker og 

udviklingspunkter.

På Talentship arbejder du i tre spor over 

en periode på et halvt år. Undervisningen 

foregår i moduler, i netværksgrupper og 

gennem individuelle samtaler med en 

erhvervspsykolog.

Denne unikke tredeling gør at du hele 

tiden arbejder aktivt med de nye erfarin-

ger, du gør dig – så de over tid integreres 

i din egen arbejdsadfærd og på den måde 

skaber reelle forandringer og resultater. 

HVAD FÅR DU UD AF DET?
De netværk der opstår i Talentship er 

reelle fællesskaber hvor man drøfter 

personlig udvikling og udfordringer. Vi 

oplever at deltagerne har stor gavn af 

hinanden, fordi de forstår hinanden og 

kan bidrage med perspektiver på hinan-

dens oplevelser.

Det fortrolige rum og de udviklingsskridt, 

deltagerne tager og er vidne til hos hin-

anden undervejs, danner grobund for at 

danne tætte bånd og stærke personlige 

relationer. I dag er der stadig deltagere 

fra det første hold i 2013 der mødes 

jævnligt.

HVAD GIVER TALENTSHIP TIL DIG SOM 
ARBEJDSGIVER?
• En medarbejder med stor robusthed 

overfor forandringer og uforudsige-

lighed.

• Udvikling og styrkelse af en nøgle-

medarbejders talent.

• En medarbejder der kan udfordre dig 

i det daglige og som tør stille spørgs-

mål og krav.

• Talenter der er klar til mere ansvar og 

ekstra udfordringer.

DET SKAL DU ARBEJDE MED PÅ 
MODULERNE
• Personprofiler, teamdynamikker og 

teambuilding.

• Personligt lederskab og præstations-

psykologi.

• Personlig gennemslagskraft og præ-

sentationsteknik.

• Mål, motivation og vedholdenhed.

• Forandringsparathed og konflikthånd-

tering.

• Time management og personlig ef-

fektivitet.

UNDERVISERE
Talentsprogrammet faciliteres af Chri-

stian Hjermind og Lars Steen Hansen. 

Med baggrund og stor ekspertise i hhv. 

håndboldens og psykologiens verden, 

samarbejder både Christian og Lars i dag 

med mange virksomheder omkring talent, 

teambuilding og lederudvikling.

MÅLGRUPPE

Ledere, specialister og fremtidige ledere.

PRIS

Medlem: 24.500 kr. ekskl. moms. 

Ikke medlem: 29.000 kr. ekskl. moms.

Prisen er inkl. 6 moduler, 3 person-

lige samtaler med erhvervspsykolog, 

Estimate personprofil, forplejning, 

overnatning på 1. modul, materialer og 

afsluttende eksamen i coaching og kon-

flikthåndtering (10 ECTS point).

PRAKTISK INFORMATION
Vi starter nye forløb op én gang om året i 

august måned. Der er 20 pladser.

TALENTSHIP 

KONTAKT
Netværks- og eventansvarlig  

Mai-Britt Iversen 

mai@businessesbjerg.com
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