
Er du klar til at lede 
med nærvær og empati 

i en travl hverdag?
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Tilmeld dig, se priser, AMU-mål og meget mere på 
business.dekra.dk/uddannelse/den-relationelle-lederuddannelse

DEN RELATIONELLE 
LEDERUDDANNELSE

VI ER DREVET AF AT HJÆLPE DIG TIL SUCCES

Værdifuld for alle ledere
Den relationelle lederuddannelse er 
målrettet til alle, der arbejder med 
ledelse eller som ønsker at forbedre 
sine kompetencer inden for de empati-
ske ledelsesområder. Uddannelsen er 
værdifuld uanset om du er afdelings-
leder, teamleder, værkfører, selvstændig 
håndværker eller lign. Det vigtigste er 
at have lyst til at arbejde som leder og 
bruge sig selv som leder.

Værdifuldt for alle medarbejdere
Medarbejderne får en leder, der er i 
stand til at sætte retning og agere med 
konstruktiv kommunikation. De får en 

leder, der er tydelig, tør at sige til og fra 
og kan tage den ubehagelige samtale 
på en værdig og værdifuld måde.

Virker dette bekendt?
· Du mangler tid

Du lærer at hjælpe dine medarbejdere 
med selv at finde de gode løsninger 
– det sparer tid og giver engagerede 
medarbejdere.

· Synes samtaler er svære
Du får styrket dine udviklingssamtaler, 
så de bliver mere værdifulde – det 
giver mere kompetente medarbejdere 
og deraf bedre resultater.

· Savner bedre fokus i forhandlinger
Du bliver en skarp forhandler, lærer 
at stille bedre ind på dine behov og 
ønsker – du får dermed de bedste 
betingelser til en fokuseret forhand-
ling med gode resultater.

· Du ønsker nærvær
Du kan skabe et trygt samtalerum, så 
du fremmer tillid mellem dig og dine 
medarbejdere – det giver større tillid i 
teamet og bedre performance.

Fire stærke moduler, der ændrer 
din ledelsestilgang.

Vil du opnå anerkendelse og resultater som leder? Det handler om autenticitet, om at stå ved din stil og om at 
bruge de rigtige redskaber i forskellige ledelsessituationer. Alt det får du på Den relationelle lederuddannelse.
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