Mentorordningen
- i lære som leder
Lederudvikling med
kun dig i centrum
Ønsker du at udvikle dine egenskaber som leder ved at
kunne trække på en erfaren leder, er mentorordningen den
rette vej for dig.
Mentorordningen bygger på sparring mellem 2 personer –
den erfarne leder “mentoren” og den mindre erfarne leder
“menteen”, som søger udvikling omkring sine lederegenskaber.
Mentorordningen sætter fokus på menteens personlige
udvikling og sætter menteen i stand til selv at kunne udvikle sine lederegenskaber og selvstændigt træffe beslutninger.

Udbytte

Mentorordningen bliver tilrettelagt 100 % ud fra dine be-

Ved at du beslutter dig for at være mentee i en mentorordnin-

hov. Det betyder, at der tages udgangspunkt i den situati-

gen, giver du din udvikling et skub videre og får fokus på dine

on du befinder dig i, og de udfordringer du står overfor.

styrker, samt de områder du gerne vil udvikle. Som mentee får

Du får mulighed for at trække på mentors erfaringer og

du mulighed for at vende følsomme emner såsom medarbej-

viden på området, og mentoren vil via rådgivning, coa-

deres, kollegaers og kunders adfærd i forhold til dig og de

ching og sparring hjælpe dig med at takle de udfordringer,

forventninger, der stilles til dig som leder.

som du står overfor.
Mentoren hjælper dig med at sætte mål for din udvikling genMentorordningen er et fortroligt udviklingsforløb mellem

nem et mere præcist billede af dine muligheder og udfordrin-

mentee og mentor. Menteen udvikler evnen til at drive

ger i forhold til dig personligt og din nuværende og fremtidige

ledelse og deraf sit lederskab og sin selvstændighed.

lederegenskaber.

>>
www.xconcept.dk

Ved at gå ind i ”Mentorordningen – i lære som leder” beslutter du dig for at udvikle din selvstændighed og dit lederskab. Det gør du til og med i et udviklingsforløb,
hvor der er stor fleksibilitet omkring selve forløbet i form af tidspunkter, emner,
udfordringer og retninger i forhold til din aktuelle situation.
Det er vigtigt at huske, at du som mentee sætter dagsordenen for din udvikling og
derfor gør en indsats, da det er dine lederegenskaber der skal udvikles.

Målgruppen
Alle der arbejder med ledelse, hvor der stilles krav til at kunne motivere, flytte,
sparre og coache sine medarbejdere. Om du er ny eller gammel som leder gør
ingen forskel, da det er dig der bestemmer, hvilke lederegenskaber du ønsker at
udvikle.

Opbygning
Mentorordningen består af 3 dele, først en afklaringsdel, derefter en mentordel og
til sidst en afslutningsdel. Afklaringsdelen består i at finde frem til kernen i netop

Hvorfor Xconcept?
Xconcept er et konsulentfirma, der tilbyder
dig at sætte handling bag dine ord!
Vi gør det nemt for dig at op nå dine forretningsmæssige mål uden, at du skal bruge
ressourcer, du ikke har til rådighed.
Xconcept er handlingsorienteret med fokus
på individet, helhed og bundlinjen.
Vi gør dig i stand til at skabe forståelse og
ejerskab hos medarbejderne for de forandringer, I sammen skal igennem for at opnå
de forretningsmæssige mål.
Xconcept arbejder indenfor følgende områder:
- Projektledelse
- Lean
- Lederudvikling
- Kvalitetssikring
- Arbejdsmiljø

din udfordring som leder og få opstillet nogle mål for din udvikling. Mentordelen
består af en række mentorsessioner, hvor du og din mentor mødes for at udvikle
dine lederegenskaber i forhold til dine udfordringer og mål. Afslutningsdelen består i at du og din mentor bliver enige om at stoppe mentorordningen, får summeret op på hvad du har gennemgået, og hvad du har gjort for at udvikle dig som
leder.

Pris, tid og sted
Mentorordningen koster kr. 21.495,- ekskl. Moms. Prisen indeholder følgende:



Personlig adfærdsprofil med feedback



En afklaringssession omkring dine udfordringer som leder



5 mentorsessions



En afslutningssession



En række ledelsesværktøjer

Mentorordningen er et fleksibelt udviklingsforløb, der tager hensyn til din hverdag,
så det er dig som mentee i samarbejde med din mentor, der afsætter tidspunkterne og stederne for jeres møder.
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