LYDEN AF GOD LEDELSE
Hvordan lyder god ledelse?
Resultatet af dirigentens gode ledelse er velklingende musik.
Du kan høre den gode ledelse i form af:
•
•
•
•

Effektiv opgaveløsning
Arbejdsglæde og initiativ hos dine medarbejdere
Høj kundetilfredshed
Medarbejdertilfredshed og et godt arbejdsmiljø

Dirigenter – og ledere – leverer resultater igennem deres medarbejdere. Hver musiker er
specialist på sit instrument, men først når musikerne følger dirigenten og spiller sammen, opstår
musikken. Dirigentens ledelse er agil og dynamisk. Den sker lige nu og her. Når dirigenten giver
anvisninger til musikerne, er der direkte respons i forhold til den musik, der kommer ud af
musikernes instrumenter. På scenen foran publikum. Og i prøvesalen frem mod koncerten.
Den direkte respons gælder også i dit lederskab, selv om den ikke altid opleves helt så direkte. I den
sammenhæng er der særligt 5 elementer fra dirigentens virke, som styrker dit arbejde. Du skal:
ü
ü
ü
ü
ü

Være ét skridt foran, så du har styr på helheden og kan dykke ned i detaljen efter behov
Give plads til specialisterne og sikre en samlet performance
Lytte aktivt
Lede med kroppen forrest
Udvise tillid og mod i den skabende proces

Merethe Klint har i over 15 år undersøgt hvordan bandet eller orkestret fungerer som organisation.
Hun har udviklet, testet og forfinet en konkret metode og håndgribelige modeller. Når du booker
Merethe Klint til dit næste seminar eller udviklingsforløb lærer hun dig og dine kolleger hvordan I får
bedre løsninger og resultater ved at
TÆNKE SOM EN DIRIGENT OG ARBEJDE SOM ET ORKESTER
Udbytte:
•
•
•
•

Fokus på de relevante opgaver
Bedre løsninger
Højere kundetilfredshed
Bedre arbejdsmiljø, styrket motivation og
højere engagement

Merethe Klint er Organisationskonsulent og
forfatter til LYT! – om samspil i organisationer.
Eksempler på opgaver: KL, Bahne, A. P. Møller Mærsk, Designskolen Kolding, Rigspolitiet,
Ledernes KompetenceCenter, kommuner og
regioner.

Målgruppe:
• Ledere og projektledere med personaleansvar
• HR partnere med ansvar for performance og
organisationsudvikling
Egnet til: Lederseminarer, konferencer og
udviklingsforløb.
Priseeksempler
1 dags seminar op til 25 personer
½ dags seminar op til 25 personer

23.000 Kr.
16.000 Kr.

For andre typer opgaver kontakt mig venligst på
telefon eller e-mail.
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