
 

Leadership Training Programme 
Lær hvordan kompetent ledelse udføres i en dansk kultur 

 
Dansk Industris lederuddannelse på engelsk giver et solidt fundament at stå på i hverdagen som udenlandsk 

leder i en dansk virksomhed. Uddannelsen er relevant for den engelsksprogede leder, som gerne vil vide 

mere om ledelse af medarbejdere i en dansk kontekst, om forandringsledelse og om ledelse af teams. På 

uddannelsen får lederen kompetencerne til at lykkes i en dansk ledelseskontekst. 

 
På Dansk Industris lederuddannelse på engelsk finder I svar på de udfordringer, der kan være forbundet med at 

være udenlandsk leder i en dansk virksomhed.  

 

Formålet med uddannelsen er at styrke lederens evne til at lede og skabe resultater i en kultur, der ikke er helt 

som vedkommendes egen. Lederen får styrket sine ledelseskompetencer i forhold til ledelse af både den enkelte 

medarbejder og sit team.  

 

Lederen får en stærkere forståelse af og mulighed for at agere i en dansk ledelseskontekst, samt viden om den 

danske model og hvad lederen kan, skal og må personalejuridisk. Derudover får lederen trænet relevante 

ledelsesværktøjer og modeller til ledelse af individer og teams.  

 

Lederuddannelse, der styrker lederens evner til lykkes 
På lederuddannelsen tager vi udgangspunkt i lederens egen ledelsesmæssige virkelighed. Uddannelsen har til 

formål at give lederen viden og værktøjer til at skabe og drive nødvendige forandringsprocesser, samt få indsigt i 

de personlige præferencer, som lederen har.  

 

Samtidig får lederen en større forståelse for kulturforskelle, og hvordan disse kan blive anvendt og skabe værdi i 

hverdagen. Undervejs i uddannelsen træner lederen nye kompetencer i praksis, og får rig mulighed for at arbejde 

med feedback som udviklingsværktøj.  

 

Sidst, men absolut ikke mindst, bliver lederen en del af et fortroligt forum og får mulighed for at opbygge et 

personligt netværk i Danmark, der rækker ind i fremtiden. 

 

Lederuddannelsen består af tre moduler a 3 dage med overskrifterne: 

• Personlig ledelse i en dansk kontekst 

• Forandringsledelse 

• Ledelse af (internationale) teams 

 

Det får lederen med hjem 
DI’s lederuddannelse på engelsk giver lederen og jeres virksomhed de ledelseskompetencer, der skal til for, at I 

kan skabe de forventede resultater i hverdagen sammen med jeres medarbejdere.  

 

På uddannelsen får lederen værktøjer og inspiration til nye handlinger, som sætter lederen i stand til at agere 

som en relevant leder for medarbejderne. Lederen lærer, hvordan ledelse kan praktiseres i danske virksomheder, 

samt at anvende en række værktøjer og modeller, der kan hjælpe, når vedkommende skal lykkes som leder i en 

kultur, hvor lederpositionen ikke er vigtig, men ledelseshandlingerne er. 

 Mere information: 

Chefkonsulent Danielle Bjerre Lyndgaard 

Tlf. 3377 3809 


