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Lederuddannelse



”Leadership and learning 
          are indispensable 
        to each other.”
                        John F. Kennedy

At lede er at lære - hver dag. Som leder kender du godt 
til, at hver eneste dag har sine egne udfordringer. Og 
udfordringer kræver indsigt, erfaring og ledelse for at 
blive løst.

Med vores nye Maritime Lederuddannelse kan vi klæde 
dig på, så du er bedre rustet til at lede din virksomhed, 
dit team eller afdeling.

Vi tager udgangspunkt i den maritime branche, som 
er kendetegnet ved korte tidshorisonter med hurtige 
beslutninger på baggrund af pludseligt opståede dilem-
maer.

Vi har fokus på kommunikations- og konflikthåndtering, 
økonomi samt indsigt i team performance. Vi vil gerne 
udfordre dig på dine beslutningsmønstre, og se på 
andre strategier end dem du normalt bruger.

Kurset henvender sig til dig, der har lederansvar i den 
maritime branche. Du har sikkert allerede erfaring med 
ledelse. Du arbejder til dagligt med projekt-, personale-, 
økonomisk eller faglig ledelse

Du er en nøglemedarbejder i virksomheden, og du har 
ambitioner for virksomheden og dig selv.

Du har mod på at udfordre dig selv, og sætte dig selv i 
spil - både som leder og som menneske.

TIL LEDERE I DEN MARITIME INDUSTRI



 
 

Ved uddannelsens start vil du blive bedt om at lave en kontrakt med din leder, som skal 
indeholde 3-4 personlige mål for dig. Kontrakten skal du sende til underviser før start.

Du vil også blive bedt om at udfylde en DiSC ledelsesprofil.

Dag 1
 

Kl. 9.30 - 22.00

Præsentation af uddannelsen og hinanden

Oplæg og arbejde med temaerne
• Beslutningsmønstre  
• Team performance
• Ledelse, herunder kommunikation og konflikthåndtering

Generel gennemgang af DiSC ledelsesprofil

AFTEN
Personlig samtale om DiSC ledelsesprofil
Aftale om personlige udviklingspunkter, og hvilke vil du være åben over for de andre med.

Dag 2
 

Kl. 8.30 - 22.00

ML Boardgame

Virksomhedsstrategi og roller

ML Boardgame et et spil, der er opbygget som en virksomhed, hvor du bliver placeret i 
forskellige situationer. Du træffer beslutninger i forhold til drift.

Timeout med opfølgning på aftale og udviklingsmål (kontrakten)

Løbende opfølgning i forhold til: 

• Beslutningsmønstre
• Team performance
• Ledelse, herunder kommunikation og konflikthåndtering

AFTEN
Fagligt relateret overraskelse.

Dag 3
 

Kl. 8.30 - 13.30

Spillet afsluttes og er samles op

Opfølgning på kontrakter og samtaler - i grupper
Uddannelsens udbytte - hvad vil du gå hjem og sige til chefen?

Udbytte • DiSC ledelsesprofil
• Beslutningsbevidst
• Forståelse og indsigt i kompleksitet mellem egne, kunders og  

samarbejdspartners beslutninger
• Kommunikation
• Konflikthåndtering

Forløb - Maritim Lederuddannelse – i alt 3 dage



FACEBOOK.COM/KOMPETENCER

Praktiske
informationer

Økonomi
Kurset koster 9.800 kr. excl. moms. Internat ca. 3.400 kr. 
excl. moms. Prisen er inklusiv forplejning. 

Dato og tilmelding
Fra onsdag d. 28/11 til fredag d. 30/11.
Helle Dejligbjerg
Tlf. 7224 6351
Mail: hd@eucnord.dk         

Yderligere information
Ellen Thomsen
Tlf. 7224 6863
Mail: emt@eucnord.dk

Susanne Færch
Tlf. 7224 6645
Mail: sjf@eucnord.dk

Jan Jacobsen
Tlf. 9620 8888
Mail: jfj@martec.dk

Claus Jensen
Tlf. 9620 8888
Mail: cje@martec.dk

Partnere
Uddannelsen Maritim Lederuddannelse, er et 
samarbejde mellem uddannelsesinstituti onerne 
EUC Nord og Martec samt MARCOD og bran-
chenetværket MNF (Maritime Network Frederiks-
havn), som repræsenterer de maritime virksom-
heder i Frederikshavn.

EUC Nord

M.P. Koefoeds Vej 10

Box 330

9800 Hjørring

Tlf. 7224 6000

Fax 7224 6101

info@eucnord.dk 

eucnord.dk


