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Lederkompetencer i praksis Erik Staunstrup Hent PDF Forlaget skriver: Når du læser om Ledelse i praksis
giver det naturligt nye overvejelser om din egen fremtoning som leder, men sjældent et klart billede af,

hvordan du ser dig selv som leder i fremtiden.   

Hertil kommer at dine lederkompetencer samtidig skal være tilpasset de krav til kompetencer, der er mere
eller mindre klart formuleret af din virksomhed.   

Det er i dette spillerum mellem dine ønsker og virksomhedens krav til dine kompetencer, at du må  finde frem
til dine egne lederkompetencer i praksis. Måske skal du tilpasse dig i højere grad? Måske skal du tillægge dig

en anden læringsadfærd i hverdagen? Måske skal du søge dig et nyt job?   

Vi har udviklet et nyt koncept, der kan hjælpe dig med at give svar på de mange spørgsmål og tegne en
klarere profil af dine egne ønsker om fremtidige kompetencer sammenholdt med de krav, du finder, at

virksomheden har til dig og dine kompetencer.   

Du kan downloade den gratis app Lederkompetencer fra Apple Store eller Google Play og finde din egen vej
til udvikling af lederkompetencer. Yderligere kan du træne og udvikle dine lederkompetencer via

hjemmesiden www.lederkompetencer.net, der først og fremmest er en læringsportal, der er skabt for at fremme
læring og praksisgørelse af viden i faget Ledelse i praksis på Akademiuddannelsen. 

Denne bog er ment som en guide, der forklarer, hvordan konceptet bag Lederkompetencer i praksis fungerer,
og hvordan dine resultater kan tolkes, så du opnår en passende læringsadfærd i praksis og kan træffe dine

valg om egen udvikling og karriere på denne baggrund.      
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