
Practical Leadership 
med Claus Møller 
 
Riv en uge ud af kalenderen og få essensen af de ledelsesprincipper og værktøjer, der virker i praksis. 

Deltag i en unik, koncentreret uddannelse for ledere i et afslappet og inspirerende miljø i Sydfrankrig. 

 

 

 

 

En unik uddannelse for ledere i den private og offentlige sektor 
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“… Formidlingen af budskaberne er i verdensklasse. Jeg har aldrig oplevet noget lignende. 
Indholdet af uddannelsen var logisk, interessant og særdeles relevant. Omgivelserne fås ikke 

bedre. Kvaliteten af materialerne var overbevisende: en rigtig god værktøjskasse.  
Kurset er også særdeles velegnet til hele ledergruppen fra samme firma”. 

 Jens Andersen, Forretningsområdedirektør, NORDANIA LEASING 

Dette får du ud af at deltage i Practical Leadership: 
• Du lærer hvad der skal til – ud over faglig dygtighed – for at få succes i enhver virksomhed og i ethvert

team. 
• Du lærer at lede din virksomhed eller dit team, så du tiltrækker de rigtige medarbejdere og holder på dem.
• Du lærer, hvordan du får dine medarbejdere til at mobilisere energi, trække i samme retning og yde deres

bedste – selv i krisetider.
• Du lærer, hvordan du får dine medarbejdere til at arbejde med og ikke imod en forandringsproces.
• Du lærer, hvad der skal til for at tilføre værdi i alle aktiviteter og opnå det bedste afkast af enhver investering

i tid, penge og viden.
• Du lærer, hvordan du opbygger og vedligeholder de bedste relationer til dine egne, dit teams og din

virksomheds interessenter.
• Du lærer, hvordan du skaber loyalitet blandt virksomhedens medarbejdere, kunder, leverandører og

investorer.
• Du lærer, hvad du som leder skal gøre for at skabe et arbejdsmiljø karakteriseret af tillid, åbenhed, stolthed,

engagement, ansvar og initiativ.

 

Claus Møller er formand og direktør for Claus Møller Consulting, en konsulent-
virksomhed, der er specialiseret i at udvikle og gennemføre lederuddannelser, 
konsulentservice og coaching.  

Claus Møller er en internationalt anerkendt hovedtaler, forfatter og ledelseskonsulent,  
der fungerer som rådgiver og coach for en række prominente klienter. Han opfandt 
koncepterne Time Manager, Putting People First, Den menneskelige side af kvalitet,
Employeeship og Heart Work. 

Han er forfatter til adskillige bøger og artikler om ledelse, kommunikation, kvalitet, 
produktivitet og menneskelige relationer. Han har hjulpet mange virksomheder over hele 
verden med at skabe nogle bemærkelsesværdige resultater og har udviklet et antal 
anerkendte, praktiske værktøjer til forbedring af individers, teams og virksomheders 
resultater. 

“Aldrig har jeg lært så meget 
praktisk lederskab på så kort tid 
som på dette kursus. Jeg kunne 
anvende det hele i min hverdag”. 

Bjarne Gjørup, Adm. Direktør 
TOP-TOY A/S 

“… I alle eksempler kunne man finde aktuelle 
hændelser inden for egen virksomhed, hvor et 
forudgående kendskab til disse praktiske 
værktøjer ville have ført til bedre beslutninger. 

Peter Aggersbjerg, Adm. Direktør, 
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Vi ville ikke drømme om at lade en pilot flyve et passagerfly uden et flycertifikat. Det ville få katastrofale følger. Vi ville 
heller ikke tillade læger, IT-specialister, ingeniører, malere og kokke at udføre deres job uden en uddannelse. Ikke desto 
mindre sættes chefer uden ledelsesmæssig uddannelse til at lede andre. Dette kan få katastrofale følger for virksomheden i 
form af tab af kunder, medarbejdere og penge eller et dårligt image samt dårlige beslutninger, dårlig kommunikation, 
frustration, mistillid, stress og konflikter. 
Ligesom det er nødvendigt at lære en pilot at flyve, er det nødvendigt at lære en leder at lede. 

Practical Leadership 
Dit udbytte ved at deltage 
Du får indsigt i ledelsesfærdigheder, som det nor-
malt tager års erfaring at opnå. Du lærer, hvordan 
du kan indføre og efterleve principperne for 
praktisk ledelse og skabe bedre resultater. Du 
lærer at se problemer som muligheder. Du lærer 
at tage beslutninger du ikke turde før. Du øger 
dine karrieremuligheder. Du kommer til at 
bidrage til og nyde godt af det netværk, som du 
bliver en del af. Du får ny energi og masser af 
inspiration.  

Uddannelsesformen 
Uddannelsesformen er uformel, åben, afslappet 
og inspirerende. Uddannelsen er interaktiv og 
gennemføres i form af foredrag, diskussioner, 
workshops, test og øvelser. Deltagerne er 
sammen hele ugen. De spiser sammen og nyder 
det sociale samvær og de uformelle diskussioner 
uden for den daglige undervisningstid. 

Deltagermaterialer 
Deltagerne får til hvert uddannelsesmodul 
udførlige kursusmaterialer i form af bøger, test, 
checklister og andre værktøjer.  

Deltagerantal: Maksimalt 20  

Uddannelsens indhold 
Lederuddannelsen fokuserer på, hvordan du løser 
konkrete problemer og skaber resultater i hver-
dagen. Du får konkrete anvisninger og værktøjer 
til at identificere og udvikle dit eget potentiale 
som leder. Indholdet afspejler den store erfaring, 
som Claus Møller har opnået gennem mange års 
succesrigt arbejde med ledere, teams og virksom-
heder i alle brancher i mere end 40 lande. 
Uddannelsen bygger på principper, som fungerer 
i alle kulturer, lande, brancher og virksomheder til 
enhver tid, og behandler 4 hovedelementer: 

LEDELSE 
− Ledelsesbegreber 
− Din rolle som leder 
− Ledelsesprocessen 
− En særlig virksomhedskultur, der kendetegnes ved 

alle ansattes engagement, ansvar, loyalitet og initiativ: 
”Employeeship” 

− Om vinderhold: ”Teamship” 
− Virksomhedens vitalitet 
− Værktøjer til ledelses- og 

virksomhedsudvikling 

PRODUKTIVITET 
− Produktivitetskonceptet og 

produktivitetsprocessen   
− Kunsten at få styr på tiden 
− Life Management – psykologiske 

tidsopfattelser 

RELATIONER 
− Stakeholder Relationship Management 
− Relationsprocessen 
− Den menneskelige kapital  
− Personlig følelsesmæssig intelligens. Du får 

testet din egen følelsesmæssige intelligens 
− Virksomhedens og teamets følelsesmæssige 

intelligens 
− EI-værktøjer - effektive værktøjer til at måle 

og udvikle følelsesmæssig intelligens 
− Følelsesmæssigt intelligent ledelse 

KVALITET 
− Kvalitetskonceptet 
− Kvalitetsprocessen 
− Personlig kvalitet 
− Team-kvalitet 
− Produkt- og servicekvalitet 
− Virksomhedskvalitet 

“… Indholdet repræsenterer ny relevant viden om praktisk ledelse. Uddannelsesmiljøet er unikt. Teorien er i orden og 
budskaberne er professionelt underbyggede. Eksemplerne er jordnære og kan direkte anvendes af deltagerne efter 

seminaret. Ledelse bliver gjort til et ”ikke- fagligt fag”, en disciplin i sig selv som bør læres af alle, der er involveret i 
virksomhedens ledelsesproces i den private og offentlige sektor - og af alle politikere”. 

Erik Johnsen, Professor, Oecon dr., dr.h.c., CAMS, Handelshøjskolen i København 
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Om Claus Møller Consulting 
Claus Møller Consulting er en konsulentvirksomhed, der er specialiseret i at udvikle og gennemføre lederuddannelser, 
konsulentservice og coaching. 
De lederuddannelser, som Claus Møller Consulting tilbyder, finder sted i Cotignac i hjertet af Provence. „Les 4 Moulins“, 
som er omgivet af vinmarker i en ægte provencalsk landsby, byder på behagelige og afslappede omgivelser – ideelle for 
indlæring og for at skabe gode relationer. 

Claus Møller Consulting 
  

info@clausmoller.com  
www.clausmoller.com 
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