PROFIL
WORK OF LEADERS, GANSKE
ENKELT: VISION, ALIGNMENT
OG GENNEMFØRELSE

VIRKELIGHEDENS
UDFORDRINGER I FOKUS

Everything DiSC Work of Leaders profilen anvender en valideret og
anerkendt model til at give lederen
indsigt i egen adfærd i arbejdsregi.
Profilen er udviklet til ledere og sætter
fokus på lederens adfærd i forhold til
centrale ledelsesaspekter. Værktøjet
er designet med tips, strategier og
handlingsplaner, som hjælper lederen
til at blive mere effektiv.

og hvordan den påvirker deres effektivitet.

®

En leder skal være i stand til at skabe visioner,
opbygge alignment og mestre gennemførelse. Med
det som udgangspunkt klæder Work of Leaders
ledere på til at forstå deres egen ledelsesstil,
Læringsprocessen understøttes af en 23 siders
rapport, hvor data suppleres med beskrivende tekst
og grafiske illustrationer.

SKABER STÆRKE SAMTALER
Work of Leaders provokerer og stimulerer til
tankevækkende samtaler og friske perspektiver,
uanset lederens viden eller erfaring. Profilen giver
ledere på alle niveauer mulighed for at reflektere over,
hvordan de selv, deres teams og deres organisationer
tackler arbejdsopgaver.

UDSTIKKER ET KLART
HANDLINGSFORLØB
Med individuelt tilpassede tips og strategier, som viser
en klar retning, hjælper Work of Leaders ledere på
vej mod større effektivitet. Kontekstspecifik feedback
og konkrete udviklingstrin giver sammen med
håndgribelige eksempler mulighed for at se, hvordan
udviklingen kan foregå i specifikke arbejdssituationer.

WORK OF LEADERS®
DEFINITION AF LEDERSKAB

Everything DiSC Work of Leaders betragter lederskab som en en-til-mangerelation i modsætning til en en-til-en-relation, hvilket udforskes i Everything DiSC®
Management. Everything DiSC Work of Leaders fokuserer på konkrete skridt, som
er rettet mod at lede en gruppe eller en virksomhed mod ønskede resultater.

FORSKNINGSBASERET
•

Resultatet af fire års forskning og udvikling

•

Analyse og sammenfatning af anerkendte ledelseseksperters værker

•

Input fra mere end 300 eksperter på området fra mere end 150
organisationer

•

Identificerede best practice-fremgangsmåder for lederskab

PROFIL
•

23 sider personlig tilpasset rapport

•

18 adfærdskontinua

•

Stærke visuelle elementer til understregning af nøglebudskaber

•

Kontekstspecifik feedback

•

Tips and strategier til at opnå større effektivitet som leder

OPFØLGNINGSRAPPORT

WORK OF LEADERS GROUP REPORT
Work of Leaders Group Report er udviklet udelukkende til brug med Everything
DiSC Work of Leaders-profilen. Den sammenkobler deltagerdata og giver et
samlet overblik over gruppen. Grafer illustrerer gruppens tilgang til Vision,
Alignment og Gennemførelse og hjælper med at udforske gruppens overordnede
styrker og udfordringer og skabe en handlingsplan til at opnå succes.
Kun på engelsk, sælges separat.
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