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Styrkebaseret lederudvikling 
Et teams succes afhænger altid om dets evne til at performe. Gallups undersøgelser viser at et teams 

direkte vej til at optimere og forbedre deres engagement og performance begynder med at investere i hver 

enkelt medarbejders største talenter. 

Alle ledere bruger deres egen unikke form for ledelse og har forskellige talenter og styrker. Dette 

udviklingsprogram tager udgangspunkt i den enkelte leders talenter og styrker og hjælper den enkelte leder 

med få en indsigt, forståelse og træning i hvordan de kan bruge deres styrkekombination til at styrke 

ledelsesevner. Og dermed også evnen til at udvikle en styrke og engagement orienteret team. 

At implementere en styrkebaseret ledelses og organisations kultur er en af de mest effektive måder at 

forbedre engagement og performance. 

Gallups undersøgelser viser 

• Når ledere fokuserer på medarbejderens styrker, kan medarbejderengagementet stige til hele 73% 

• Når ledere ikke fokusere på medarbejderens styrker, falder medarbejder engagementet til 9% 

• Når ledere fokuserer på medarbejdernes styrke kan overskuddet vokse med 14.4 – 29.4% 

Styrke og engagement Ledelses Programmet giver deltagerne: 

• Indsigt i egen ledelsesstil 

• Udvikler og træner ledelsesevner og adfærden i forhold til individuelle styrker og udvalgte 

Performance mål 

• Indsigt i deres eget teams styrker 

• Indsigt i engagement ledelse. Giver deltagerne et klart billede af teamets engagement status og en 

udviklingsplan til at udvikle og forbedre engagement niveauet. 

• Giver deltagerne indsigt og værktøjer til at uddrive performance orienteret ledelse 

Din Styrke Coach 

Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst der er Danmarks eneste Gallup 

certificerede Strengths Coach. Christian er desuden systemisk uddannet proceskonsulent og har mere end 

15 års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams og virksomheder. Han har mange års erfaring 

som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.      

Overblik 

• Programmet består af fem kursusdage 

• To Gallup Q12 undersøgelser af eget team 

• 2 Gallup Q12 surveys gennemført mellem lederne og deres teams. 

• StrenghtsFinder All 34 Report og individuel feedback inkluderet 

• Individuel coaching, 1 – 6 sessioner 

Vi afholder kurser i virksomheden og på kursusvirksomheder. På dansk eller engelsk. Bedst for ledergrupper 

på 4 – 8 deltagere. 

Priser 
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Et forløbe koster DDK 60.000,- Prisen dækker fem undervisningsdage, korrespondance, forberedelse og 

efterarbejde. Prisen indeholder ikke betaling af StrengthsFinder testen eller Q12. Disse købes via nettet. En 

Top 5 Strengths test koster 20 $. En Q12 koster 15$ per deltager. 

En individuel coaching af medarbejder koster DKK. 1250,- og ledercoaching koster DKK 1600,-. Bemærk, for 

at sikre en grunding forståelse af din styrketest varer første session 2 timer. 

Kontakt os på:  

info@strengths.dk 

T: 23601213 
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