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effektfuld ledelse® er et individuelt ledertræningsforløb på et år. Du får tilknyttet en professionel 
sparringspartner, og forløbet foregår i din virksomhed - omdrejningspunktet er dig og din 
ledelsespraksis. Mange virksomheder anvender forløbet til onboarding af nye ledere/direktører, 
idet det hurtigt hjælper til at levere på et højere niveau. Samtidig er det også ofte anvendt som et 
kompetenceløft til den erfarne leder.

Fokus på dig
Gennem effektfuld ledelse®  synliggøres det, 
hvilke kompetencer du har, og hvordan de 
kan udvikles, så de imødekommer fremtidige 
personlige, organisatoriske samt strategiske 
ambitioner. For at afdække dine nuværende 
kompetencer laver vi blandt andet en person-
profilanalyse, som sætter ord på dine stærke og 
mindre stærke sider.

Ledelse i praksis
Forløbet består af 16 sparringer. De 8 spar-
ringer afholdes i din egen virksomhed 
med ca. 5 ugers interval, og mellem disse  
sparringer afholdes online sparringer. Hver 
sparring har et overordnet tema, og indholdet  
relateres til dine daglige ledelsesudfordringer.  

 
I hele perioden står din sparringspartner yder-
mere til rådighed på telefon og mail.  

Til hver sparring forbereder du dig ved hjælp 
af træningsmateriale, som hjælper dig til  
at identificere dine ledelsesmæssige styrker  
og udviklingspunkter. Sideløbende udøver du 
ledelse i praksis – det kalder vi action-learning.

Udvikling af ledergrupper
Forløbet er også velegnet til ledergrupper, 
der ønsker at skabe synergi og fælles sprog. 
Ved opstart af ledergrupper suppleres de in-
dividuelle sparringer med fællesdage, hvor I  
drøfter ledelsesudfordringer og deler viden og  
erfaringer.

Nuværende
situation

Ambition Udviklings-
behov
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TRIN 1
Sparring 1-3 
Personligt udgangspunkt

TRIN 2
Sparring 4-7 
Personaleledelse

TRIN 3
Sparring 8 
Ledelsesstrategier

– trin for trin

FORLØBET

Sparring 1: 
Min vision for ledelse

• Mit ledelsesfundament
• Mine idealer og værdier
• Ledelsesvision og –mål

Sparring 2: 
Min ledelsesstil

• Hvad er god ledelse?
• Personprofil og lederstil
• Udvikling af lederroller

Sparring 3: 
Personlig ledelse

• Effektfuld kommunikation
• Personlig effektivitet
• Personlig stresshåndtering

Sparring 4: 
Personaleledelse

• Motivation af medarbejdere
• Konflikthåndtering
• Håndtering og forebyggelse af 

stressede medarbejdere

Sparring 8: 
Ledelsesstrategier

• Kompetencestrategier
• Strategiudvikling
• Effektfuld ledelse

Søren Sørensen, Salgs- og kommunikations-
chef, Aalborg Zoo

”Min sparringspartner var fantastisk hurtig til at 
fange mine ledelsesmæssige udfordringer, og 
med udgangspunkt i min hverdag og mine  
udfordringer fik jeg gennem effektfuld ledelse® 
nogle uvurderlige værktøjer til brug i min hverdag. 
Jeg valgte undervejs at involvere mine med- 
arbejdere i forløbet, og det har en store ære i, 
at vi i dag fungerer rigtig godt som afdeling.  
Vi har opnået stor forståelse for hinandens  
forskelligheder samt for, hvordan vi bruger disse 
for at nå vores fælles mål.”

Sparring 5: 
Midtvejsevaluering

• Ledelsesresultater
• Ledelsesevaluering
• Ledelsesperspektivet

Sparring 6:  
Forandringsledelse

• Reaktioner på forandringer
• Ledelse af forandringer
• Coaching som værktøj

Sparring 7:
Ledelse af team

• Opbygning og udvikling af team
• High performance team
• Teamledelse

Mette Walter, Head of Global Biological  
Development, FMC/Cheminova

”Jeg har fået utrolig meget ud af effektfuld ledelse®. 
Jeg er blevet mere skarp på, hvad min rolle som 
leder er – jeg har fået opstillet mål, og er blevet 
bedre til at prioritere. Jeg er også blevet styrket i 
at lede mine medarbejdere. Jeg kan nu se, hvor 
den enkelte medarbejder er, og hvad der mo-
tiverer, hvormed jeg kan understøtte den enkeltes 
udvikling. I en tid med store forandringer kan jeg 
bruge mine nye redskaber til at holde fokus på  
kerneopgaverne og håndtere forandringer og 
konflikter.”
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effektfuld a/s udvikler og gennemfører leder- og medarbejderudviklingsforløb med udgangspunkt i   
effektfuld ledelse® og effektfuld jobliv®, som er målrettet henholdsvis ledere og nøglemedarbejdere.

Virksomheden har rødder tilbage til 2003, og indehaveren er Pia Nielsen, som har udviklet og  
videreudviklet  effektfuld-koncepterne. Visionen er at skabe varige effektfulde resultater – både for 
ledere, medarbejdere og organisationen som helhed.

effektfuld-koncepterne er efterspurgte i både små og store virksomheder såvel som i private 
og offentlige  organisationer. Inden for de sidste år har vi blandt andet samarbejdet med  
virksomheder som  FMC/Cheminova, Aalborg ZOO, Waoo! A/S, Alka Forsikring, Hirtshals Yard A/S, 
eniig a.m.b.a, Samsung og Damstahl A/S.

effektfuld a/s har certificerede partnere i hele Danmark.

Vi har et tæt samarbejde med FREMDRIFT A/S og Business Institute A/S.

Kontakt os
Vi tror på, at mennesker i bevægelse skaber virksom- 
heder i bevægelse. 

Kontakt os, hvis du vil have en snak om, hvordan 
vi kan gøre en forskel for dig og din virksomhed.

effektfuld a/s | Råensvej 1, Råens Palæ | 9000  Aalborg 
Tlf. +45 2068 2061 | Mail info@effektfuld.dk

Vil du have inspiration til, hvordan du skaber fremdrift og effektfulde resultater i din virksomhed? 
Følg os på LinkedIn – deltag også i vores gruppe ’Ledelse med FREMDRIFT’



effektfuld – ikke bare vores navn, også vores vision

PIA NIELSEN

CEO & FOUNDER


