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Mesterledelse - lederskab i et driftsorienteret og
håndværksfagligt miljø
Find balancen mellem ledelse og faglighed og styrk din identitet som leder. Kom og lær nye praksisnære ledelsesværktøj,
så du som mesterleder kan opbygge din professionelle lederidentitet.

God ledelse er en nødvendighed for dig og din virksomhed
Som leder i håndværksmiljø hviler dit lederskab på din faglighed. Du er måske tømrer, elektriker eller ingeniør og
fagligheden fylder og er vigtig for dig. Derfor vinder fagligheden nok ofte over din ledelsesrolle. Men ledelse er ikke
venstrehåndsarbejde ved siden af det ”rigtige” arbejde, håndværket, ledelse er et fag som skal trænes som alt andet. Ved
at udvikle dit lederskab styrker du dine medarbejderes motivation, deres lønsomhed og du får nemmere ved at fastholde
det rette personale.

Deltagerprofil
Uanset om du er teamleder, projektleder, driftsleder, mester, ’sjakbajs’, formand eller håndværksmester i et
håndværksmiljø, så vil dette kursus omhandle emner og værktøjer, som du kan anvende i din dagligdag, og som er lige til
at gå til.

Udbytte
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Find balancen mellem ledelse og faglighed, så begge dele bliver prioriteret
Sæt fokus på din ledelsesrolle og din lederstil
Få værktøjer og viden til at udvikle og styrke dit lederskab
Få redskaber til at arbejde med motivation, kommunikation og samarbejde
Udfyld personprofilanalysen (Fokusprofilen) og få større selvindsigt
Få inspiration til at omsætte ledelsesværktøjerne til praksis i din hverdag
Gennemfør praktiske øvelser og få mulighed for at arbejde med dit lederskab
Deltag i erfaringsudveksling med andre ledere i et håndværksfagligt miljø
Få bogen ”Mesterledelse – når du leder i et håndværksmiljø”

Fokus på dig som leder – din personprofil, din faglighed og din ledelsesstil
Vi giver dig ledelsesværktøjer og metoder til at motivere dine medarbejdere i den daglige drift. Du får
kommunikationsværktøjer til at holde samtalen professionel. Måske oplever du, at det er nemt at tale med medarbejderne
omkring faglige problemstillinger, men sværere at kommunikere når det kommer til personlige og til tider vanskelige
samtaler. Du får også en metode til at afstemme forventninger og sætte fælles mål. For det kan være svært at nå målene,
hvis I ikke fra starten er enige om retningen, og hvor I er på vej hen.

Form
Kurset er praksisnært med eksempler fra din hverdag og du kommer ikke til at sidde på en stol og falde i søvn – du skal
selv være aktiv! Du bliver introduceret til en række metoder og værktøjer til god ledelse i et håndværksfagligt miljø. Du får
mulighed for at prøve nogle af dem af, så du kan danne dit eget indtryk af hvilke værktøj der passer bedst i din hverdag.
Du udveksler erfaringer med andre deltagere fra branchen -der helt sikkert kan genkende dine udfordringer - så deltag
aktivt og få en masse med hjem. Inden kurset udfylder du en personprofil (Fokusprofilen) som du får resultatet af og som
bliver gennemgået på kurset. Profilen er til eget brug i din personlige udvikling. Vi slutter af med at lægge en plan for din
første måned med dine nye værktøjer.

Underviser
Anne er underviser, konsulent, og coach Hun er bl.a. forfatter til bogen ”Mesterledelse – når du leder i et
håndværksmiljø”, som du får et eksemplar af på kurset. De seneste 9 år har hun undervist i forskellige vinkler
af det personlige lederskab, bl.a. for driftsledere og varmemestre i boligforeninger. Kombineret med 12 års
erfaring som mellem- og topleder – og mange års samliv med en skibstømrer - giver det hende en særlig evne
til at kombinere teorierne med hverdagens praktiske udfordringer for mesterlederen og formidle det i et sprog, der er til at
forstå.

Har du faglige spørgsmål så kontakt
Vicki Bech Hansen
+45 72202465
vih@teknologisk.dk
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