LYDEN AF GOD LEDELSE
Sådan opnår du en agil og dynamisk ledelsesstil

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. Musikerne er specialister
på deres instrumenter. Dirigentens rolle er at få musikerne til at følges ad og spille sammen, for først
når det sker opstår musikken. Dirigenten giver anvisninger til musikerne, og musikerne omsætter
noderne til musik. Der er en meget direkte respons. Dirigentens ledelse sker lige nu og her. Den er agil
og dynamisk. Både på scenen foran publikum og i prøvesalen.
Det er faktisk det samme, der sker i dit lederskab, selv om det ikke nødvendigvis opleves helt så
direkte, og ved at finde inspiration fra dirigenten, kan du styrke din ledelse på 5 områder. Du skal:
✔️
✔️
✔️
✔️
✔️

Have styr på helheden, så du kan være ét skridt foran og dykke ned i detaljen ved behov
Give specialisterne plads og sørge for, at de spiller sammen
Være god til at lytte aktivt
Være bevidst om, hvor meget du faktisk leder med de signaler, du sender med kroppen
Være modig og vise tillid til dine medarbejdere og den skabende proces

Merethe Klint har siden 2005 arbejdet med, hvordan orkestret og bandet fungerer som organisation.
Hun har udviklet en konkret metode med håndgribelige modeller, som er testet og forfinet igennem
samarbejde med mange store organisationer. Når du booker Merethe Klint til dit næste foredrag, giver
hun dig og dine kolleger inspiration til, hvordan I får bedre løsninger og resultater ved at
TÆNKE SOM EN DIRIGENT OG ARBEJDE SOM ET ORKESTER
Inspiration og udbytte:
Du og dine kolleger præsenteres for:
 En mere agil og dynamisk ledelsesform
 Hvordan I kan være ét skridt foran –frem
for at skulle brandslukke
 Konkrete modeller og metoder, der kan
overføres direkte til jeres daglige arbejde

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

Foredraget er velegnet til:






Gå-hjem-møder
Netværksarrangementer
Som indlæg til seminarer og konferencer
Som opstart til et udviklingsforløb eller en
workshop

Priser
Kort foredrag (45 min + spørgsmål)
Langt foredrag (op til 120 min)

5.500 Kr.
13.200 Kr.

Priser er excl. moms og foredrag bookes via
www.youandx.com eller telefon 70 200 449
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