
Ny som leder
Lederuddannelse



Der er penge i god ledelse

Jo før din nye leder er klar til at træde i karakter og 
indtage lederrollen, desto hurtigere skaber han – 
eller hun – resultater og værdi for virksomheden.  
Omvendt er mange nye eller uerfarne ledere ofte 
usikre på, hvad god ledelse er, og hvordan de 
udøver ledelse. De savner viden og redskaber til at 
forstå og udfylde lederrollen. 

Ny som leder er en helt ny lederuddannelse, som 
giver deltagerne et solidt teoretisk og praktisk 
fundament for at udøve deres vigtigste mission: 
At lede. 

Udbytte af uddannelsen Ny som leder
Ny som leder styrker kompetencerne hos den nye 
eller mindre erfarne leder på følgende områder:

»   Forståelse for lederrollen, og hvordan man som 
ny leder skaber respekt om sit personlige leder-
skab  

»   Forståelse for virksomhedens økonomiske sam-
menhænge, evne til at identificere forretnings-
mæssige risici og forstå de vigtigste regnskabs-
mæssige nøgletal  

»   Forståelse for menneskers forskelligheder som 
grundlag for at udøve situationsbestemt ledel-
se, kommunikation og motivation

»   Kendskab til vigtige regler og rammer som 
f.eks. overenskomstforhold, personalejura, 
kontraktret, mv.    

»   Personlig planlægning og produktivitet

»   Evne til at bruge viden, metoder og redskaber 
fra uddannelsen i praksis 

Hvem bør deltage
Målgruppen for Ny som leder er nye ledere uden eller 
med begrænset ledelseserfaring. Erfarne ledere, som 
har brug for at blive opdateret på ledelsesmæssig vi-
den, metoder og redskaber, er også meget velkomne.   

Undervisere
Undervisningen gennemføres af erfarne undervise-
re fra TEKNIQ og eksterne undervisere, der alle har 
bred og dyb viden og praktisk erfaring indenfor deres 
undervisningsområde og stor indsigt i branchen. 

Uddannelsesleder
Der er til uddannelsen knyttet en uddannelsesleder, 
som deltager på alle undervisningsmoduler. Ud-
dannelseslederen skal understøtte deltagerne i at 
opnå den forventede læring og sikre sammenhæng i 
undervisningen på tværs af de enkelte moduler.  

Varighed
Ny som leder består af i alt 5 dages undervisning. 
Herudover er der to e-læringsmoduler, som skal 
gennemføres inden starten på modul 1 og modul 3. 
Tidsforbruget på at gennemføre e-læringsmoduler vil 
være ca. 1 arbejdsdag. 

Tid og sted
Se information på http://www.tekniq.dk/kurser/
oversigt/oversigt/ledelse/nysomleder

Pris
Ny som Leder koster for TEKNIQ-medlemmer kun  
kr. 12.500,- pr. deltager.  Prisen pr. deltager for ik-
ke-TEKNIQ-medlemmer er kr. 28.500,-

Hvis du har spørgsmål
Hvis du vil høre mere om Ny som leder er du meget 
velkommen til at kontakte udviklingschef Henrik 
Carøe Gjellebøl på 7742 4233 eller chefkonsulent 
Flemming Nielsen på 7742 4234

Tilmelding
Hvis du vil tilmelde en ny leder til uddannelsen, send 
da venligst en mail til vores kursusadministrator, 
Christina Møller Eriksen, på cer@tekniq.dk

Ny som leder



Introduktions-
modul
(e-læring, ½ time)

»   Overblik over  
uddannelsens  
struktur og indhold

»   Læringsmål

»   Forventninger til 
indsats og omfang af 
hjemmearbejde 

Modul 1:
(fysisk undervisning, 
3 dage) 

Rollen som leder 

»  Ledelsesidentitet  
– fra medarbejder til 
leder

»  Ledelsesmæssig  
gennemslagskraft

» Medarbejderledelse

»  Virksomhedsøkonomi 
og risici

»  Kommunikation og  
samarbejde

»  Personlig planlæg-
ning

Modul 2: 
(e-læring, 1 arbejds-
dag)

Regler og rammer  

» Personalejura 

»  Overenskomstens 
rammer

»  Kontrakter og  
Almindelige  
Betingelser  
(AB-systemet)

Modul 3: 
(fysisk undervisning, 
2 dage)

Lederens værktøj 

»  Case-træning  
(håndtering af  
personaleforhold, 
mægling, overens-
komstspørgsmål, 
kontraktforhandling)

»  Kommunikation, her-
under gennemførelse 
af svære  
samtaler

» Forhandlingsteknik

»  Det personlige  
lederskab

»  Motivation og  
engagement

Uddannelsens struktur og indhold
Ny som leder er en unik kombination af e-læring og fysisk undervisning.  
Uddannelsen består af følgende moduler og indhold:



TEKNIQ 

Installatørernes Organisation

Paul Bergsøes Vej 6

2600 Glostrup

Telefon: 4343 6000

www.tekniq.dk

tekniq@tekniq.dk

linkedin.com/company/tekniq/

facebook.com/tekniqdk/


