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Stifinderprogrammet er et intensivt uddannelsesforløb for ledere og specialister.
Gennem forløbet får du videreudviklet dine ledelseskompetencer og dit mindset,
så du kan håndtere større kompleksitet i dit professionelle og personlige liv.
Der har været deltagere på Stifinderprogrammet fra mere end 750 virksomheder
fordelt på 20 forskellige lande. Et Stifinder forløb består af deltagere med forskellig
baggrund fra private og offentlige organisationer. Diversiteten giver mulighed for
tværfaglig inspiration og netværk.
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Stifinder
- Lederudvikling siden 1994
Uddannelsen giver dig ny viden, nye indsigter og kompetencer, som gør
dig endnu bedre til at analysere, vurdere, lede og udvikle din organisation.
Gennem forløbet får du udvidet dine ledelseskompetencer, dit mindset og
udvikler dig markant som leder og personligt. Du bliver i stand til at skabe
high per formance teams og realisere vigtige mål i dit liv. Forløbets unikke
kombination af teoretisk og praktisk læring skaber en langvarig effekt til
gavn for dig selv og din organisation.
Programmet er tilrettelagt med afsæt i de ledelsesmæssige udfordringer,
der er en del af din hverdag som leder. Ud over generel læring og træning,
får du lejlighed til at fokusere på dine udviklingsbehov. Du får desuden
nye perspektiver på din lederrolle gennem sparring med og feedback fra
specialister og de øvrige ledere på holdet. En stor del af indholdet på modulerne er fast, men dybden i de enkelte temaer afstemmes med holdets
interesser og udfordringer.
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MODUL 3

STIFINDER-STR ATEGIEN

HIGH PERFORMANCE TEAMS

AUTHENTIC LEADERSHIP

Stifinderprogrammet består af tre sammenhængende moduler. De er tilrettelagt, så de giver deltagerne viden, er faringer og erkendelser, der allerede
mellem modulerne kan afprøves og trænes, og som binder forløbet
sammen. Forløbet veksler mellem undervisning i plenum, teams samt
individuel refleksion. Efter hvert moduler vil der være online opfølgning.
Stifinderprogrammet kan med fordel kombineres med andre
masterprogrammer såsom MBA-programmer.
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AUTHENTIC LEADERSHIP PROGRAMMES

Dit udbytte af Stifinderprogrammet
•

Værktøjskasse til at skabe udvikling for din organisation og dit
team

•

Større forståelse af dig selv – både som leder og som person.

•

Forståelse af teamdynamikker samt metoder til at opbygge high
performance teams

•

Konkrete værktøjer til lederskab i forandringsprocesser

•

Større gennemslagskraft og bedre evne til at håndtere konflikter

•

Styrkelse af din ledelsesidentitet

•

Større ro og overblik under komplekse forhold

•

Afdækning af begrænsende overbevisninger og blindspots

•

Ambitiøse mål og konkrete handlingsplaner for din organisation,
dit team og dig selv

•

Purpose - en stærk vision for din ledelse

Din virksomheds udbytte af Stifinderprogrammet
•

Redskaber til at gennemføre udviklings- og forandringsprocesser

•

En fleksibel leder, som mestrer at balancere sin ledelse afhængig af
kontekst, forventninger og egen udvikling

•

En leder, som løbende arbejder med at udvikle og styrke sit lederteam

•

En leder, der kan anvende konceptet ”High Performance Teams”

•

En leder der kan handle proaktivt

•

En leder, der sætter og når ambitiøse mål

•

En leder der kan skabe engagement

•

Større værdi og hurtigere gennemførelse af projekter

•

Forbedret trivsel, sammenhængskraft og fremskidt i fælles opgaver og
projekter
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KORT OM STIFINDER
Vores vision er at inspirere ledere til at udforske og udfordre deres egne
holdninger, adfærd og muligheder for at blive endnu stærkere ledere,
der proaktivt sætter og realiserer ambitiøse mål. Til glæde for deres organisationer og for dem selv.
Stifinder har siden 1994 arbejdet med lederudvikling og implementering af udviklingsstrategier i danske og internationale virksomheder. Vi
har stor er faring i at få organisationer, teams og individer til at udvikle
sig gennem transformative læringsprocesser samt ved at sætte og
realisere ambitiøse mål.

TRUSTPILOT - 4,9 ud af 5
”I al sin enkelthed - og uden sammenligning - det mest lærerige lederudviklingsforløb, som jeg nogensinde har deltaget i.”
”Det bedste og mest indsigtsfulde lederprogram jeg har oplevet og
har kendskab til.”

L Æ S M E R E PÅ W W W. S T I F I N D E R . C O M

”Aldrig har jeg oplevet et så meningsfyldt forløb. Et forløb, som har
fået markant betydning for mit ledervirke, familielivet og ikke mindst
mit eget liv.”
”Stifinderprogrammet er det suverænt bedste lederkursus jeg nogensinde har deltaget i.”
”Efter adskillige lederuddannelser og udviklingskruser er
Stifinderprogrammet klart det forløb jeg har haft mest udbytte af. ”
”Stifinderprogrammet er helt igennem den bedste og mest fuldendte
lederuddannelse, jeg til dato har taget.”
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