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Lederudviklingsforløbet er udviklet til dig
der:
• Måske selv er øverste chef i en virksomhed og derfor ikke har en
daglig leder at sparre med
• Mangler en udenforstående sparringspartner at tale med, om
(ledelses)udfordringer i hverdagen, til fornyet perspektivering
• I noget tid har mærket en indre længsel eller et behov for at udvikle
dig på din personlige ledelse og balance
• Føler at dit potentiale ikke er forløst i den grad du ønsker
• Mærker en utilfredshed, manglende motivation eller drivkraft, privat
eller professionelt
• Har brug for en hånd i ryggen fra én med praktisk erfaring end en
ledelsesteori.
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LEDERUDVIKLINGSFORLØB – 5 SESSIONER
1. INDLEDNING

•NU-SITUATION
•AMBITIONER
•MÅL

2. POTENTIALE

TEST:
HIGH POTENTIAL
TRAIT INDICATOR

•IDENTIFIKATION
•BEHOV
•MULIGHEDER

3. KERNEN

•VÆRDISÆT
•DRIVKRAFT
•BALANCE

4. LEDELSESUDFORDRINGER

•MØNSTRE
•OVERBEVISNINGER
•SKYGGER

5. INTEGRATION

•(DEL)MÅL
•FORANKRING
•FORTSAT
UDVIKLING

HJEMMEOPGAVER/

HJEMMEOPGAVER/

HJEMMEOPGAVER/

REFLEKSIONSØVELSER

REFLEKSIONSØVELSER

REFLEKSIONSØVELSER

5-6 MDR
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HVAD FÅR DU UD AF FORLØBET?
• Du vil øge din bevidsthed om hvem du er, din måde at være på,
din ledelsespraksis, hvad der giver mening for dig og hvad der er dit
formål, som leder og som menneske.
• Du finder ud af hvilke iboende kvaliteter og kompetencer du
besidder og hvad der er skal til, for at forløse dit potentiale
• Du vil blive skarpere på hvad der er din drivkraft, og hvordan du skal
navigere i dit liv med udgangspunkt i dit indre kompas
• Du får mulighed for at se dine udfordringer med andre og nye
perspektiver
• Du vil opleve en øget selvindsigt og selvværd og derigennem
kunne mærke din integritet og egen power, og give dig mod til at
være autentisk og tydelig
© ontops 2022

SÅDAN FOREGÅR DET
• Vi mødes i et fortroligt rum hvor vi taler om det, du ikke kan løse
alene, med bestyrelsen, direktionen eller dine lederkolleger. Det kan
være af privat, personlig eller strategisk karakter.
• Forløbet varer 5-6 mdr. og består af 5 sessioner med din
ledelsesrådgiver. Vi undersøger det der udfordrer eller frustrerer dig,
og taler om hvad du kan gøre for at finde den rette balance i dit
lederskab, privat og professionelt.
• Imellem hver session vil vil der være opgaver i form af profiltest,
refleksions-, skrive- eller praktiske øvelser, der styrker kontakten til
egne ressourcer, personlige overbevisninger, dit værdigrundlag og
det der for dig, giver mening.
• Vi kommer til at tale om de vigtigste ledelsesudfordringer du står
overfor i din hverdag, og hvilken
udvikling af dig og dit lederskab
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det fordrer.

1. SESSION

1.
INDLEDNING

Som indledning på forløbet,
handler første session med din
ledelsesrådgiver, om dit
nuværende ståsted som leder,
og det som er på din personlige
lederudviklingsagenda. Vi taler
om de områder du gerne vil gå
på opdagelse i, forandre eller
udvikle, samt det der udfordrer
dig. Sammen finder vi det der
skal være dit fokusområde, som
du gerne vil i mål med.
Frem mod næste session, skal du
udfylde en profilanalyse.

•NU-SITUATION
•AMBITIONER
•MÅL
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2. SESSION

2.
POTENTIALE

Forud for 2. session har du
udfyldt en HPTI test.
I 2. session gennemgår vi
testen, og identificerer dine
iboende kvaliteter, talenter
og træk, ligesom vi kigger på
det, der er udfordrende for
dig i ledelsesrollen. I
fællesskab samler vi trådene,
med udgangspunkt i dit
fokusområde, dine behov og
muligheder.
Frem mod 3. session får du en
refleksions- og skriveopgave

•IDENTIFIKATION
•BEHOV
•MULIGHEDER
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3. SESSION

3.
KERNEN

I 3. session laver vi en
værdisæt-øvelse, som du til
dels har forberedt hjemme.
Vi ser på, hvad der er din
drivkraft, om du navigerer
efter en indre eller ydre
vejviser og om der er en god
balance med det du siger
og det du gør?
Frem mod 4. session får du
en refleksions- og
skriveopgave.

•VÆRDISÆT
•DRIVKRAFT
•BALANCE
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4. SESSION

4.
LEDELSESUDFORDRINGER

•MØNSTRE
•OVERBEVISNINGER
•SKYGGER

I 4. session har vi fokus på de
ledelsesudfordringer du
oplever. Vi sætter en af dine
vigtigste udfordringer i
centrum for en sparring, og
kigger nysgerrigt på mønstre,
eller overbevisninger du
fortæller dig selv, og ligeledes
om der er skygger du med
fordel kan arbejde videre
med.
Frem mod 5. session kan der
være skrive- og
refleksionsopgaver.
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5. SESSION

•(DEL)MÅL
•FORANKRING
INTEGRATION
•FORTSAT UDVIKLING
5.

5. og afsluttende session
handler om at integrere
din læring. Vi samler op
på processen, mål og
gør dig klar til din
fortsatte udvikling og
navigering i dit liv,
professionel såvel som
privat.
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PRAKTISK
• Hver session har en varighed af 1,5 - 2 timer.
• Sessioner afholdes efter aftale, i din virksomhed eller hos
ontops. Du kan også vælge, at vores møder skal afholdes
online.
• Prisen for det samlede forløb inkl. HPTI personprofil, er kr.
28.000 ekskl. moms. Beløbet faktureres ved opstart.
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FORVENTNINGER TIL DIG
Personlig udvikling er hårdt, indre arbejde, og kræver en
indsats fra dig. Der er ikke noget quick fix, og derfor skal vi
(som minimum) arbejde over en længere periode.
Du er villig til:
• At gå ind i forløbet med nysgerrighed, ærlighed og
åbenhed
• At forpligte dig til hele forløbet, med hjemmearbejde,
sessioner og nærvær
• At lave hjemmearbejdet til aftalt tid.
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BESTIL FORLØB
KONTAKT BERIT TOPS PÅ:
+45 2174 2322
eller
bt@ontops.dk
OM BERIT TOPS
DIREKTØR, KARRIERERRÅDGIVER, FARMACEUT, COACH OG HÅNDANALYTIKER
Berit Tops står bag ontops ApS, hvor hun siden 2008 har arbejdet med både store og små virksomheder i Danmark og udlandet, primært
indenfor life science branchen. Berit har i de seneste 10 år beskæftiget sig med rekruttering, karriererådgivning, ledelse og udvikling af
(top)ledere, selvstændige og andre, helt almindelige mennesker
Berit har med sin baggrund som cand. pharm, siddet i forskellige internationale specialist- og lederstillinger i pharmabranchen igennem
årene, bl.a. også i Holland hvor hun har boet og arbejdet i en årrække. Berit har løbende efteruddannet sig indenfor ledelse og Human
Resource Development (Masterudd., DPU),og har diverse certificeringer, herunder certificeret håndanalytiker fra det grundlæggende IIHA i
USA, certificeret PPA practitioner, certificeret GIA practitioner, Business- og Life coach, Enneagram practitioner.
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