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Ambitiøs & professionel 
lederuddannelse 
LEADERSHIP ACCELERATION PROGRAMME IMD ER  
EN KONCENTRERET OG TOPPROFESSIONEL LEDER- 
UDDANNELSE FOR DIG, DER HAR AMBITIØSE MÅL  
FOR FREMTIDEN.

Leadership Acceleration Programme er en koncentreret og professionel 
lederuddannelse for fremtidens ledere. Uddannelsen udvikles løbende i 
samarbejde med førende professorer fra en af verdens mest anerkendte  
business schools, schweiziske IMD, samt ledere fra skandinaviske virk-
somheder. Udviklingen sikrer, at der til enhver tid er fokus på den nye-
ste og mest relevante viden kombineret med brugbare strategiske og 
ledelsesmæssige værktøjer. Alt sammen for at sikre, at du med det 
samme kan bringe dine færdigheder fra uddannelsen i spil hjemme i 
virksomheden. Leadership Acceleration er en uddannelse for dig, der 
ønsker at følge med tiden og som har et ønske om at udvikle din egen 
lederkarriere – fagligt såvel som personligt.

Efter endt uddannelse modtager du et uddannelsescertifikat fra Scan-
dinavian Executive Institute og IMD.
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Udbytte – for både lederen 
og virksomheden
Videreuddannelse og kontinuerlig udvikling af kompetencer er en 
særdeles vigtig forudsætning for at være i stand til at udøve et succes- 
fuldt lederskab. BÅDE lederen, men i særdeleshed også lederens 
virksomhed, får en lang række positive effekter af deltagelsen i 
Leadership Acceleration Programme IMD.

Dit udbytte som leder:
· Inspiration til forretningsudvikling

· Redskaber til at skabe nye løsninger via innovation, der kan føre til 
 vækst og som forbedrer din virksomheds konkurrencefordel

· Ny viden fra internationale undervisere der er opdateret  
 på de konkurrencemæssige forandringer, der sker i verden

· Et kompetenceløft på dine faglige og personlige lederevner

· Indsigt i hvordan du videreudvikler dine personlige styrker 
 i din lederrolle

· Forbedret evne til at motivere og engagere dine  
 medarbejdere og kolleger

· Strategisk indsigt, der gør dig til en kvalificeret sparringspartner  
 for virksomhedens topledelse

· Certifikat fra IMD, en af verdens førende business-skoler

· Et professionelt netværk og en fælles referenceramme  
 med andre ledere

· En øget ”værdi” på jobmarkedet – kort fortalt:  
 en højere attraktivitet som medarbejder

Hvorfor skal virksomheden investere i denne uddannelse?
Hvis du ønsker at fastholde de gode medarbejdere, stimulere deres 
viden og signalere, at du ønsker, at de udvikler sig selv og dermed 
virksomheden, er det vigtigt at sætte uddannelse på dagsordenen.

Leadership Acceleration Programme er en investering i fremtidens 
ledere, som er motiverede for at få en aktuel og nutidig lederuddan-
nelse fra en af verdens bedste business-skoler.

Lederuddannelsen vil give dine medarbejdere et step-up på viden og 
de nyeste discipliner, som forventes af den moderne leder, der skal bi-
drage til at bringe virksomheden op på næste niveau og skabe vækst.

Virksomheden får: 
· Ledere, der har up-to-date viden om digitalisering og ved,  
 hvordan den digitale strategi eksekveres effektivt

· Ledere, der ved, hvordan innovation kan implementeres i  
 organisationen og derved formår at skabe en konkurrence- 
 mæssig fordel

· Ledere, der har redskaber og mind-set til at tackle udfordringer  
 proaktivt og kender egne styrker og svagheder

· Ledere, der ved, hvordan man udvikler potentialet blandt  
 andre talentfulde medarbejdere

· Kvalificerede sparringspartnere på udformning og valg af  
 både strategier og eksekvering i virksomheden

· Ledere, der er inspireret og klar til at påtage sig nye og  
 større udfordringer i virksomheden

· Ledere, der sætter pris på, at virksomhedens har fokus på  
 videreudvikling og kompetencehævning

· Mere motiverede ledere, der i endnu højere grad er i stand til at  
 skabe vækst og udvikling for virksomheden
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INDTRYK
Stefan Schultz Tiedemann
Business Excellence Manager,  
Royal Unibrew (Italien)

“Programmet var særdeles godt tilrettelagt, og vekslingen mellem de 
mere ”praktiske” undervisere i Danmark og de internationale professorer 
på IMD i Schweiz fungerede aldeles godt. Jeg føler, at jeg har fået  
et godt overblik og et 360-graders perspektiv inden for fagområderne 
lederskab, strategi, kommunikation og innovation. Og dertil kom nogle 
”dyk” ned i andre fagområder, som er meget anvendelige for mig.
Underviserne var desuden dygtige til at koble teori med praksis og 
også meget lydhøre overfor deltagerne og åbne for dialog og sparring. 
Den allervigtigste læring for mig – og elementer, jeg direkte kan an-
vende i min nye rolle – relaterer sig til læringen omkring personlig-
hedsprofiler, og hvordan man i forskellige situationer skal tilpasse 
sin kommunikation, så den fungerer optimalt. Dernæst har jeg fået 
meget brugbare input på change-management og innovation, som er 
særdeles relevant i forhold til de opgaver, jeg skal løfte i mit nye job.
Det er tanken, at jeg skal ind og kigge på nogle innovations- og forret-
ningsmæssige muligheder i forhold til vores business her i Italien, og 
her kommer denne nye læring virkelig godt med.”

”Programmet har både været enormt spændende og inspirerende. 
Jeg er kommet hjem med mange anvendelige og håndfaste værktøjer 
og metoder, som jeg direkte kan inddrage i mit daglige arbejde. 
Jeg har fået en masse positivt input og mange anbefalinger til, hvad 
jeg kan arbejde videre med. Derudover oplevede jeg, at underviserne 
var enormt dygtige til at åbne op og dele deres viden med os. Og ikke 
mindst: sætte i gang diskussioner, hvor deltagernes forskelligartede 
udfordringer også blev sat i spil. Vi fik virkelig nogle åbnehjertelige 
og spændende snakke med underviserne og de øvrige deltagere, der 
repræsenterer vidt forskellige brancher. Derudover er der særdeles 
godt styr på tingene med henblik på programmets set-up samt omgi-
velserne og faciliteterne, både på Hindsgavl Slot og på IMD i Schweiz. 
Vi blev mødt af utroligt mange positive og hjælpsomme mennesker 
undervejs.”

Kristine Martin Berg
Chief Legal &  
Compliance Officer, Obton

Indtryk
fra uddannelsen
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Uddannelsens indhold
LEADERSHIP ACCELERATION PROGRAMME IMD FOKUSE-
RER PÅ TRE ESSENTIELLE FÆRDIGHEDER FOR EN LEDER: 
LEDERSKAB, STRATEGI OG KOMMUNIKATION.

Lederskab
Undervisningen i ledelse griber fat i udviklingen af din rolle som leder 
og gør dig fortrolig med de væsentligste forudsætninger for, hvordan 
du skaber en kultur, der understøtter virksomhedens ambitioner.
Gennem praktiske øvelser og teori ser vi nærmere på styrker, svagheder 
og selvforståelse, og du bliver præsenteret for en række håndgribelige 
metoder og værktøjer. Vi fokuserer på at identificere hvilken adfærd og 
hvilket organisatorisk setup, der skaber de bedste rammer. Du lærer 
at inspirere andre, skabe engagement og håndtere de udfordringer, 
som en leder møder i hverdagen.

Strategi og strategieksekvering
Strategidelen giver dig et godt overblik over de vigtigste elementer i 
en virksomheds strategi, fra strategiformulering til implementering. 
Du bliver i stand til at vurdere strategiske udfordringer og binde daglig- 
dagens udfordringer sammen med virksomhedens strategiske situation. 
Dermed lærer du at foretage og vurdere strategiske valg og ikke mindst 
identificere alternativer. Undervisningen er praktisk orienteret og anven-
der cases og scenarier fra din hverdag. Vi belyser, hvilke forretningsmodeller 
der er nødvendige for at skabe en struktureret proces for eksekvering af 
strategien. Undervisningen i eksekvering giver dig redskaber til at integre-
re strategiens forskellige elementer, sikre en struktureret proces og ikke 
mindst klar og stærk kommunikation.

Kommunikation
At håndtere rollen som god og nærværende kommunikatør, er afgørende 
for enhver leders succes. Derfor vil du via programmet lære at kom-
munikere komplekse problemstillinger klart og tydeligt, arbejde med 
din personlige gennemslagskraft samt medietræning. Med stærke 
kommunikative værktøj og redskaber bliver du rustet til at skabe en 
stærk kultur, hvor du formår at få hele medarbejderstaben med dig.

MODUL 1
3 DAGE I KOLDING, DANMARK  

MODUL 2
3 DAGE PÅ IMD, SCHWEIZ

Undervisningens 
opbygning
Undervisningens form
Uddannelsen er tilrettelagt for ledere med en travl hverdag. Derfor fo-
kuserer undervisningen på at skabe konkrete værktøjer og anvendelig 
viden, der kan styrke din performance her og nu. Vi kombinerer teori 
og praksis og arbejder med aktuelle og relevante cases, som du nemt 
kan sætte i relation til dine egne udfordringer. 

I Danmark varetages undervisningen af førende og erfarne erhvervs-
specialister. På IMD i Schweiz varetages undervisningen af førende 
IMD-professorer.

Al undervisning og materiale er på engelsk.

Moduler
Programmet består af 2 moduler:
Modul 1 3 dage i Kolding, Danmark
Modul 2 3 dage på IMD, Schweiz
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MODUL 1: 3 DAGE I KOLDING, DANMARK

Modul 1 fokuserer på emnerne 
STRATEGI, LEDELSE OG KOMMUNIKATION.

Strategi
Strategidelen giver dig et godt overblik over den praktiske anvendelse af strate-
giske metoder og værktøjer alt fra strategiformulering til implementering.

Du får en introduktion til strategiens verden, hvor undervisningen har til formål 
at føre dig gennem en struktureret strategiproces fra A til Z. Du vil få indsigt i, 
hvordan du som leder helt konkret kan omsætte teori til praksis, som sikrer, at du 
bliver i stand til at bidrage til en struktureret og effektiv udvikling og eksekvering 
af strategien i din virksomhed. Vi sætter fokus på din rolle i strategiprocessen, 
både i udviklingen af strategien, men også i forhold til selve eksekveringen, hvor du 
lærer at spille dig selv på banen som en værdifuld sparringspartner. 

Derudover vil modulet sikre, at du få overblik, inspiration og værktøjer samt tilhø-
rende guidelines til brug for udvikling og eksekvering af strategiarbejdet, så du bliver 
endnu bedre rustet til jeres strategiarbejde og ikke mindst til implementeringen og 
eksekveringen af jeres strategi. Strategimodulet vil endvidere skabe et godt funda-
ment til den resterende del af din deltagelse på Leadership Acceleration Programme.

Ledelse
Ledelsesdelen vil gøre dig fortrolig med de væsentligste forudsætninger for, 
hvordan du skaber en kultur, der understøtter virksomhedens ambitioner. 
Du vil blive inspireret og blive præsenteret for en række håndgribelige metoder 
og værktøjer, som kan understøtte din ledelsesrolle fremadrettet.

Kommunikation
Modulet giver dig også en dybere indsigt i dine personlige styrker og svagheder som 
kommunikatør. Samtidig ser vi på, hvordan du med simple redskaber motiverer 
og engagerer resten af organisationen gennem effektiv kommunikation.

4 DAGE I KOLDING, DANMARK

Modul 1
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MODUL 2: 3 DAGE PÅ IMD I LAUSANNE, SCHWEIZ

Modul 2 fokuserer på at skabe forståelse for, hvilke lederegenskaber der kræves 
for at få virksomhedens innovation og drift til at fungere side om side.

Du opnår forståelse for de udfordringer, som moderne ledere står overfor, og 
med indsigten i hvordan forskellige forretningsmodeller fungerer bliver du i 
stand til at performe bedre og dermed skabe større værdi for virksomheden.

Optimal drift og en optimal forretningsmodel
Vi gennemgår dilemmaet mellem at skabe optimal drift og innovation og lærer en 
tilgang, der sikrer optimal fokus på begge dele. Vi belyser, hvordan den rigtige 
forretningsmodel kan forløse en virksomheds potentiale og fokuserer på ud-
viklingen af deltagernes egne forretningsmodeller. Slutteligt kigger vi på for-
andringsledelse og hvilke elementer, der sikrer succesfuld implementering af 
forandring i organisationen.

Personligt lederskab & indflydelse
Undervisningen fokuserer på lederskabstyper, og hvordan din personlighed på-
virker lederskabet. Sammen går vi tæt på styrker og svagheder i lederrollen og 
undersøger, hvordan det er muligt at påvirke andre gennem kommunikation.

Global konkurrence i hastig forandring
Den digitale revolution har allerede radikalt ændret konkurrencevilkår og sågar 
brancher. Men den udvikling som mange forventede blot få år tilbage, har vist sig 
at være meget mere kompleks og uforudsigelig end tidligere forventet. I denne 
session ser vi på hvordan global konkurrence er i hastig forandring, og vi ser 
nærmere på en række eksempler på dette. Deltagerne får mulighed for at gen-
nemskue, hvordan deres egen branche kan blive påvirket af globale magtkampe, 
hvor ikke mindst Kina er blevet en dominerende spiller inden for nogle af de 
teknologier, man forventer sig mest af i fremtiden.

Strategieksekvering
Ingen innovativ strategi er stærkere end dens eksekvering. Desværre er succes-
fuld eksekvering af strategier en meget vanskeligere opgave end at udvikle dem. 
Vi ser nærmere på hvorfor fremtidig konkurrenceevne i endnu højere grad kommer 
til at afhænge af, at man kan eksekvere, ikke mindst digitalt. Deltagerne får værdi-
fuld indsigt, der hjælper dem til også at få succes med at eksekvere strategierne 
i praksis.

3 DAGE PÅ IMD I LAUSANNE, SCHWEIZ

Modul 2
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IMD – en af verdens 

førende business-skoler

IMD – International Institute for Management De-
velopment – i Lausanne i Schweiz er en af verdens 
førende business-skoler, der siden 2008 har toppet
Financial Times liste over globale toplederud-
dannelser. IMD blev grundlagt i 1990 som en fu-
sion af to eksisterende skoler, IMI i Geneve og 
IMEDE i Lausanne, der oprindelig har rødder 
75 år tilbage i tid. 

Uddanner verdens dygtigste ledere
IMD’s overordnede formål er at udvikle succesrige 
globale ledere – som individer, i teams og i organi-
sationer – og gøre dem til verdens dygtigste. 
Det gøres gennem intensive uddannelser, der kom-
binerer banebrydende forskning med erfaring og ca-
ses fra førende internationale virksomheder. 
Uddannelserne er fl eksible og tilpasset deltagernes 
og virksomhedernes behov, og al læring foregår i 
et dynamisk miljø med de allernyeste pædagogiske 
tilgangsvinkler.

Internationalt miljø
IMD’s internationale undervisningsmiljø, med både 
undervisere og studerende fra hele verden, er med 
til at understøtte IMD’s internationale særpræg. 
 
Uddannelserne ledes af forskere og undervisere 
fra mere end 20 forskellige lande, og hvert år ud-
danner skolen mere end 9.000 ledere fra mere end

100 lande. Derudover vælger 170 globale virksom-
heder fra vidt forskellige brancher hvert år IMD til
at stå for deres virksomhedsrettede uddannelser.
Desuden tæller deres alumni-netværk mere end 
800.000 tidligere studerende fra hele verden.

Uddannelse i virkeligheden
Kendetegnende for IMD’s uddannelsesprogrammer 
er evnen til at kombinere banebrydende forskning 
og teori med praktisk erfaring. Den problemløsende
tilgang, der tager udgangspunkt i den nyeste forsk-
ning og de nyeste teorier og kombinerer dette med 
cases og virkelige situationer fra ledernes hverdag, 
er med til at understøtte det unikke læringsmiljø. 

IMD’s overordnede formål handler om at udvikle 
ledere, så de bliver i stand til at transformere deres 
virksomheder til at løse problemer, indhente in-
formationer og træff e gode beslutninger. Også når 
løsningerne ikke er ligetil, eller svarene er åben-
lyse. Målet er at styrke den enkelte leders evne til 
at skabe nødvendige og positive forandringer i sin 
organisation.

Personlig og professionel udvikling
Med IMD i ryggen står vi klar til at byde dig velkom-
men til en uddannelse, hvor du får nogle fantastiske 
muligheder for at videreudvikle din lederrolle – pro-
fessionelt såvel som personligt.

Howard Yu
Professor i strategi & innovation, IMD

Howard Yu underviser i digitalisering og digital ledelse på 
Leadership Acceleration Programme. Howard Yu har de se-
nere år modtaget en lang række priser, senest ”Case Center 
Award” i 2017 for sit arbejde med emnet ”Big Data – Risks 
and Opportunities” – en pris, som Financial Times omtaler 
som ”the business schools Oscars”. I 2015 blev han endvidere 
udnævnt til en af de 40 bedste business-skole professorer i 
verden under 40 år.

I 2017 var Howard Yu desuden på Thinkers50 Innovation 
Award-liste, og i 2018 optrådte han på Thinkers50 Rader-liste 
over de 30 ledelseseksperter, der mest sandsynligt vil forme 
fremtiden i forhold til hvordan organisationer ledes.

Howard Yu er opvokset i Hong Kong, og har efterfølgende op-
nået en doktorgrad fra Havard Business School. Innovation 
og disruption er nogle af hans fokusområder, med et særligt 
fokus på teknologisk innovation. Qua opvæksten i Hong Kong 
har han en særlig indsigt i hvordan udviklingen i Kina og andre 
asiatiske lande er sammenlignet med vesten.

Fakultet
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Patrick Reinmoeller er professor i strategi og innovation ved IMD. Hans undervisning, 
forskning og rådgivning har fokus på det strategiske lederskab og innovation.

Patrick har ledet offentlige projekter om strategisk tænkning og strategisk leder-
skab for topledere samt brugerdefinerede programmer til førende multinationale  
virksomheder inden for brancherne fast moving consumer goods, telekommunika-
tion, lægemiddelindustrien, sundhedssektoren og energisektoren relateret til udvik-
ling af strategiske prioriteter, implementering af strategiske initiativer og hånd-
tering af forandringer. Hans seneste arbejde har været fokuseret på at hjælpe 
ledende medarbejdere og virksomhedsledere med at fastsætte og drive strate-
giske prioriteter. 

Ud over sit arbejde med multinationale selskaber, er han i øjeblikket angel investor 
og non-executive direktør for en startup. Inspireret af sit arbejde med virksomheder 
over hele verden, såsom IKEA, Toyota, Dimension Data, United Nations og Sense 
Worldwide, har han skrevet adskillige casestudier og udviklet simuleringer om em-
net high-performance teams og beslutningstagning.

Patrick Reinmoeller
Programdirektør & professor  
i strategi & innovation, IMD

Ina Toegel er professor i ledelse og organisationsforandringer på IMD. Hendes 
undervisning omfatter eksperimentel læring og fokuserer på en række emner – 
blandt andet selv-ledelse, ledelse af high-performance-teams og organisatorisk 
forandring. Forskningsmæssigt fokuserer hun på teamdynamik, organisatorisk 
forandringsledelse, topleder-teams i ændringsprocesser samt iværksætteri.

Ina har blandt andet udviklet ledelsesprogrammer til virksomheder som Pirelli, 
Legrand, UEFA, Bank of Communications, Bayer, Electrolux, ASSA ABLOY,  
T-Systems, Carlsberg, JTI, Hydro og Tenaris.

Ina Toegel
Professor i ledelse & 
organisatoriske forandringer, IMD

Fakultet

Cyril Bouquet hjælper organisationer med at genopfinde sig selv ved at lade deres 
topledere udforske den fremtid, de ønsker at skabe. Cyril har blandt andet skabt en 
banebrydende tilgang til orkestrering af diskussioner for store grupper af ledere, 
som med succes er blevet implementeret på en række andre programmer på IMD. 

Som professor ved IMD har Cyril leveret forskning, der har opnået betydelig an-
erkendelse inden for fagområdet. Hans Ph.D.-afhandling vandt Academy of In-
ternational Business 2004 Richard Farmer Award. Siden har han udgivet bogen 
”Building Global Mindsets” (2005) og flere akademiske artikler i de mest presti-
gefyldte akademiske tidsskrifter, herunder Harvard Business Review, MIT Sloan 
Management Review, Academy of Management Journal, Journal of International 
Business Studies, Journal of Management og Journal of Management Studies.

Cyril Bouquet
Professor i strategi & innovation, IMD 

Mark Greeven er professor i innovation og strategi på IMD samt programdirektør 
på Leadership Acceleration Programme IMD. Igennem et årti har han opbygget 
erfaring inden for forskning, undervisning og rådgivning i Kina, hvilket gør ham i 
stand til at hjælpe virksomheder med innovation i en turbulent verden. Desuden 
har han samarbejdet med innovative kinesiske virksomheder samt multinationa-
le nyskabende virksomheder for at udforske nye måder hvorpå, man kan orga-
nisere og understøtte innovation samt designe økosystemer. Han taler desuden 
flydende kinesisk.

Mark er på “2017 Thinkers50 Radar list of 30 next generation business thinkers”, som 
er en årlig rangering foretaget af Financial Times og anset som en “Oscarpris” 
inden for ledelse. Han er også forfatter til flere bøger med Kina og innovation som 
omdrejningspunkt samt en ofte publiceret forsker i internationale akademiske 
tidsskrifter og verdensdækkende medier.

Mark Greeven
Professor i strategi & innovation, IMD 
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Jesper Lok er en anerkendt foredragsholder, inspirator og underviser i virksom-
hedsstrategi og bestyrelsesrelaterede emner. Han er bestyrelsesformand i Dagrofa, 
Vestergaard Company og Unicef Danmark samt bestyrelsesmedlem i en lang række 
andre selskaber. Derudover har han en omfattende lederkarriere bag sig, blandt 
andet som tidligere topchef i DSB, Falck Emergency og Dagrofa samt som country 
manager i A.P. Møller-Mærsk.

I strategisessionerne på Leadership Acceleration Programme, der går under over-
skriften ”Making Strategy Fly”, vil han blandt andet præsentere nye værktøjer og 
metoder til, hvordan succesfulde virksomheder kan udforme deres strategier i en 
omskiftelig verden, hvordan de opbygger robusthed og bliver i stand til at ”genop-
finde” sig selv i et evigt skiftende og turbulent miljø.

De nye metoder og teorier gøres håndgribelige via konkrete eksempler og cases, 
som Jesper Lok trækker frem fra sin omfattende erfaring som bestyrelsesformand 
og topchef, hvilket igen lægger godt op til den videre strategiundervisning på IMD.

Jesper Lok
Strategiunderviser &  
professionel bestyrelsesformand
 

Jesper Klit er en underviser og forfatter inden for kommunikationstræning og 
personlig gennemslagskraft. Han fungerer som rådgiver for en lang række virk-
somheder og organisationer og har skrevet flere bøger om ledelse, kommunika-
tion og medier.

Som rådgiver, foredragsholder og facilitator har han blandt andet arbejdet for 
A.P. Møller – Mærsk, ISS, Toyota, Coloplast, SONY BMG, Cisco, Microsoft, Grundfos, 
Siemens, TDC og Nissan.

Jesper Klit
Direktør & kommunikationsrådgiver, 
Jesper Klit & Partners
 

Manuel Knight har mere end 15 års erfaring som senior konsulent inden for ledelse. 
Han står bag seminarer, workshops og organisatoriske udviklings-processer over 
hele verden og underviser i, hvordan man får teams, ledere og organisationer til 
at præstere maksimalt.

Hans store erfaring fra opvækst i en ghetto i Atlanta, 10 år i det amerikanske 
militær og ikke mindst en succesrig konsulentkarriere danner grundlaget for 
hans talent til at motivere og fortælle om menneskelig adfærd og evnen til at 
overkomme umulige udfordringer. Hans præmierede forelæsning er en særdeles 
inspirerende oplevelse.

Manuel Knight har mere end 15 års erfaring som senior konsulent inden for ledelse. 
Han står bag seminarer, workshops og organisatoriske udviklings-processer over 
hele verden og underviser i, hvordan man får teams, ledere og organisationer til 
at præstere maksimalt.

Hans store erfaring fra opvækst i en ghetto i Atlanta, 10 år i det amerikanske 
militær og ikke mindst en succesrig konsulentkarriere danner grundlaget for 
hans talent til at motivere og fortælle om menneskelig adfærd og evnen til at 
overkomme umulige udfordringer. Hans præmierede forelæsning er en særdeles 
inspirerende oplevelse.

Manuel Knight
CEO & founder,  
Manuel Knight Academy
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Vigtige informationer om 
programmets praktiske forløb
Før
· Når du har tilmeldt dig programmet, vil vi sørge for, at optakten og 
 afviklingen forløber gnidningsfrit.

· Du modtager i god tid før programstart adgang til deltagerportal 
 med informationer om de øvrige deltagere, undervisningsplan 
 samt forberedelsesmateriale.

· Forberedelsesmaterialet består af læsestof i form af artikler og 
 cases samt uddrag fra bøger.

· Du vil få lejlighed til at reflektere over en aktuel udfordring, som du 
 har lyst til at bringe med til IMD, for at få inspiration til at løse den.

· Du kan forvente at bruge cirka 20 timer på at  
 forberede dig til hvert modul.

Under
· Undervisningen foregår som en afvekslende kombination af forelæs- 
 ninger, cases, gruppearbejde og drøftelse af deltagernes egne cases.

· Deltagerne vil få lejlighed til at arbejde sammen i flere forskellige 
 grupper, hvilket giver en varieret inspiration og styrker et bredt 
 netværk, som også kan være gavnligt efterfølgende.

· Programmet afsluttes med, at du modtager et certifikat fra IMD.

Efter
· Du har nu fået ny og værdifuld viden og erfaring, som du kan benytte 
 til at styrke og udvikle din virksomheds strategiske position samt din 
 egen lederrolle.

· Du har i løbet af programmet arbejdet med en række værktøjer, som 
 du nu får lejlighed til at bringe i anvendelse i din egen organisation.

· Du har etableret et stærkt netværk blandt de øvrige deltagere,  
 som du kan trække på og gensidigt inspirere.

· Du får lejlighed til at deltage i Executive Forum, som er et unikt  
 læringsforum, hvor du kan opleve inspirerende masterclasses med 
 erfarne professorer blandt andet IMD og INSEAD.

Hotel, ophold & transport
Vi sørger for at booke dit ophold samt forplejning i  
både Danmark og Schweiz.

I Schweiz vil du blive indkvarteret på et hotel tæt på campus.

Hotel og forplejning er ikke med i uddannelsesprisen,  
men afregnes særskilt.

Du sørger selv for at bestille flybilletter til Genève i Schweiz samt tog 
videre til Lausanne. Vi anbefaler en række flytider, som du kan vælge 
mellem.

Ansøgning/tilmelding
Der er løbende optagelse på uddannelsen, og det er derfor en god 
idé at ansøge i god tid for at sikre dig plads på det hold, du ønsker.

Tilmeld dig på www.se-institute.dk
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Executive Forum
UNIKT OG INSPIRERENDE LÆRINGSFORUM

Executive Forum er Scandinavian Executive Institutes eksklusive læringsfo-
rum for skandinaviske ledere, der ønsker at fokusere på og udvikle deres 
ledelsesmæssige og strategiske viden og kompetence.

Forummet giver medlemmerne mulighed for at få viden og inspiration fra 
IMD og INSEAD samt sparring med andre ledere – og giver dermed gro-
bund for en kontinuerlig udvikling af både ledelsesfaglige og personlige 
dimensioner. Desuden er det en unik mulighed for at bevare kontakten til 
tidligere deltagere, hvis man har deltaget i et af Scandinavian Executive Insti-
tutes uddannelsesprogrammer.

Masterclasses
I Executive Forum har du hvert år mulighed for at deltage i en række hel-
dags-masterclasses, som tager aktuelle temaer op, der berører de tenden-
ser, som erhvervslivet og ledere står overfor. 

Du vil møde nogle af verdens førende business-professorer og opleve et in-
tensivt og dynamisk læringsmiljø. Derudover får du en unik mulighed for at 
bidrage med erfaringer og bringe dine egne udfordringer i spil.

Executive Forum er desuden en unik mulighed for at deltage sammen 
som ledergruppe eller team, og derved få en række fælles begreber og en 
fælles referenceramme, der kan være særdeles nyttigt at arbejde videre 
med efterfølgende.

Lokalt – og internationalt
Executive Forum giver dig rammerne til at netværke og sparre med ligesindede 
ledere fra forskellige brancher og samtidig blive inspireret og udfordret af 
nogle af verdens førende business-professorer. Du får i allerhøjeste grad 
et forum, hvor du kan høste fordelene af både det ”lokale” og det ”inter-
nationale”.
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Scandinavian Executive Institute
– WE INSPIRE LEADERS

Scandinavian Executive Institute blev etableret i 2007, og er en førende ud-
byder af leder- og bestyrelsesuddannelser på et højt fagligt niveau til top-
ledere, ledere og bestyrelsesmedlemmer i hele Norden.
Hjørnestenen i uddannelserne er et tæt samarbejde med de internationalt 
anerkendte business-skoler, INSEAD i Frankrig og IMD i Schweiz, som begge 
er banebrydende og velrenommerede business-skoler, der har modtaget 
en lang række internationale priser og anerkendelser.

Scandinavian Executive Institute har som vision at være Nordens fortrukne ud-
byder og facilitator af uddannelser og netværk via et stærkt samarbejde med 
partnere i verdensklasse. Vi hjælper organisationer samt topledere, ledere og 
bestyrelsesmedlemmer med at nå sit højeste potentiale ved at bygge bro 
mellem global viden og lokal anvendelse.

I samarbejde med vores internationale partnere udvikler vi løbende top-
lederuddannelserne Executive Management Programme INSEAD og 
Leading Strategic Change INSEAD, bestyrelsesuddannelserne Executive 
Board Programme INSEAD og Advanced Board Programme INSEAD 
samt lederuddannelserne Executive Management Certificate og Leader- 
ship Acceleration Programme IMD. Desuden tilbyder vi masterclasses i busi-
ness-forummet Executive Forum.

Læs mere på www.se-institute.dk


