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Sertifiseringsprogrammet retter seg mot den
menneskelige dimensjonen ved ledelse,
og legger til rette for økt selvinnsikt.

Sertifiseringsprogram i
KOMMUNISERENDE LEDELSE

Hva er kommuniserende ledelse?

Hva kjennetegner sertifiseringsprogrammet?

KOMMUNISERENDE LEDELSE er en kommunikasjonsform som tilrettelegger
for at mennesker presterer optimalt i forhold til sitt potensial. I tillegg til å forløse
iboende ressurser og overvinne mentale hindringer, handler kommuniserende
ledelse om et planmessig arbeid som innbefatter mål, målforståelse, erkjennelse
av ståsted og systematisk trening. Sertifiseringsrogrammets målsetting er å
dyktiggjøre deltakere i å avdekke potensial, beskrive tiltak og gjennomføre
prosesser for høyere prestasjoner på individ-, team- og organisasjonsnivå.
Målgruppene for sertifiseringsprogrammet er primært ledere – uavhengig
av sektor og bransje.

Et viktig element i KOMMUNISERENDE LEDELSE er at det kombinerer korte
teoriøkter med mye praktisk treningsarbeid, og det fokuserer på hvordan vi som
ledere kan ansvarliggjøre kolleger og andre gjennom bruk av nyttige ferdigheter
og gode intensjoner. Sertifiseringsprogrammet består av individ- og teamrettede
moduler, og praktisk teamutvikling vil bli viet betydelig plass.
KOMMUNISERENDE LEDELSE retter seg mot mer enn bare hjernen. Det utvikler
din relasjonskompetanse og selvinnsikt. Ledelse er også å håndtere menneskers
reaksjoner og forstå deres sårbarhet. Sertifiseringsprogrammet gir kunnskap,
forståelse og erkjennelser om hva det er som virker i utøvelse av eget lederskap. Det
retter seg mot den menneskelige dimensjonen ved ledelse, og legger til rette for økt
selvinnsikt. Et godt grunnlag for en bedring i samspillet og kommunikasjonen med
andre mennesker.
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Den indre reisen
i møtet med teamet

Hvordan er programmet lagt opp?
Sertifiseringsprogrammet varer ca 10 måneder og inneholder 6 etapper over
totalt 13 dager. Programmet avsluttes med en muntlig og praktisk eksamen
som gir rett til å benytte tittelen Sertifisert Prestasjonscoach.
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Teamets
utviklingsfaser
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Gruppedynamikk
og teamprosesser

Kommunikasjon
og relasjon i team
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ETAPPER
INNEHOLDER:

Basisetapper
Basisteori med øvelser
Teknikker og ferdigheter
Samtalestruktur
Trening og refleksjon
Prosessetapper
Teamteori og -dynamikk
Teamcoaching og prosessferdigheter
Trening og refleksjon

Min kommunikasjon
møter andre

Sertifiseringsetappe
Teamcoaching
Teamprosess
1:1 coaching
Refleksjon over egen utvikling
og reise

Skape tillit
og utfordre
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Tidligere deltagere:

“

Sverre R. Lie, Manager, Drilling Technologies, Aker Solutions:
Gjennom programmet opplevde jeg å få nyttige verktøy som jeg nå bruker aktivt i min
jobb som leder med personalansvar for drøye 30 personer. Med min bakgrunn var det
mange nye emner for meg, og spesielt emnene lytting, ulike spørsmålstyper, assosiering/
dissosiering og sårbarhet ga meg mye. De praktiske øvelsene med konstruktive tilbakemeldinger var spesielt bra. Jeg ble meget positivt overrasket over programmet, og anbefaler
det til andre!

“
“

Rune Garborg, Markedsdirektør, DNB ASA
Jeg anbefaler programmet for alle som ønsker å utvikle sterke team. Jeg bruker det
ukentlig i min ledergjerning og opplever at det gir både meg og medarbeiderne økt
innsikt i deres potensiale. Det gir økt selvtillit og tydeligere retning både for ledere og
medarbeidere. Dette er en god investering i tid for å heve motivasjonen og resultatene
i et team.

Alexander Nesje, dep. Manager, Origo Solutions
Resultatet av programmet ble for meg en stor personlig utvikling. Det har i stor grad
forandret min tilstedeværelse i arbeidsgrupper, kommunikasjonsform og ikke minst
håndtering av andre mennesker. Programmet har gjort lederteamet vårt godt
sammensveiset. CR Group har gitt oss verktøyet for å få dette til. Et svært godt program
utført av to hyggelige mennesker som har utfordret meg på det meste.

Faglig ansvarlige for sertifiseringsprogrammet er Janne Mesel og Håkon Øgaard.
Ta kontakt!
Mer info om Janne og Håkon - og om CR Group: www.crgroup.no

Janne Mesel, T: 901 32 100
janne@crgroup.no

Håkon Øgaard, T: 484 14 142
hakon@crgroup.no

CR Group AS - Lederutvikling, rekruttering og rådgivning - er et rådgivningsselskap med
geografisk akse Oslo til Kristiansand. Vi leverer tjenester til ledere og ledergrupper, med
særlig fokus på rekruttering og problemstillinger omkring utvikling, omstilling og endring.
Vår forretningsidé er å få våre kunders strategier til å virke.
Vi har jobbet med å utvikle organisasjoner, team, ledere og prestasjonscoacher i en
rekke år. Vi kan vise til gode resultater og måloppnåelse hos våre kunder; ledere som
inspirerer til samspill og utvikling, og medarbeidere som tar ansvar og trives på jobb.
Kommuniserende ledelse bringer deltagerne fram til sertifisering som Prestasjonscoach.

