
 
 

1 
 

START UGE 10 – 2017 

 

MASTER CLASS I LEDELSE  
MESTRING AF HANDLEKRAFTIG LEDELSE 
 

Informationsmøde 7. februar, 16.00-17.30 

Du vil på mødet få en orientering om forløbet og om hvordan DU kan anvende de fire eksperter i ledelse til 

at forbedre din egen ledelse i det daglige. 

 

De 4 undervisningsdage er kædet sammen på en sådan måde, at du opnår et indblik i nytænkning, 

forandringer, velovervejet ledelse og at kunne skabe et bedre brand for din virksomhed. 

 

Alt i alt udgør det en stærk kombination for at DU kan gøre din virksomhed mere konkurrencedygtig og 

fleksibel og få fornyet handlekraft og mærkbare resultater i 2017. 

 

På undervisningsdagene vil du møde: 

 Professor Reinhard Stelter – Når samtalen inviterer til nytænkning og faglig udvikling 

 Adjunkt Sverri Hammer – Forandringsledelse (Young Men & Fire) 

 Professor Ole Fogh Kirkeby og adjunkt Michael Bager – Ledelse i et filosofisk perspektiv 

 Managing Partner Kresten Schultz Jørgensen – Få et stærkere brand 

 
 
 
 
 
 
 

Master Class i ledelse arrangeres i samarbejde mellem: 
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Dit udbytte af forløbet 

Du vil møde ledelseskonsulent Mette Yde [billede] igennem hele forløbet. Mette faciliterer forløbet og give 

hver enkelt deltager personlige sparring imellem de enkelte Master Classes.  

Du får indsigt og metoder, der kan sætte dig i stand til at skabe forandringer og vise handlekraft, som bliver 

meningsskabende for dig og dine omgivelser.  

Du træner tænke- og handlemåder, der med udgangspunkt i din egen tilstedeværelse i hverdagen kan 

udvikle dig selv, dine medarbejdere og din organisation/virksomhed. Du vil med andre ord kunne begå dig i 

et komplekst ledelseslandskab. 

Målgruppe 

Alle med tilknytning til ledelse, der vil udvikle deres videns- og handlekraft, så de kan skabe konkrete 

resultater i deres praksis. 

Sted 

Informationsmødet foregår på Erhvervsakademi Sjælland, Femøvej 3, 4700 Næstved. 

Yderligere oplysninger og tilmelding 

Praktiske oplysninger og tilmelding: Studiekoordinator Pia Jensen – aun@easj.dk – tlf. 5076 2651 

Indhold mv. i Master Class: Ledelseskonsulent Mette Yde  – mail metteyde@mindaction.dk – tlf 26 14 08 14 

mailto:metteyde@mindaction.dk

