PROCESLEDER
UDDANNELSEN
Du vil kunne mestre den sunde og veldesignede proces der
giver jeres arbejde retning og mening. Du vil kunne samle
organisationen og inspirere til den gode idé – eller den
ekstra indsats.
I jobbet står du over for: sammenlægninger, fyrringsrunder,
organisationsomlægninger, implementering af nye produktionsformer/arbejdsgange, salg af ny produkter, oprettelser
af nye afdelinger osv. Du vil kunne arbejde med processer,
således at alle kommer godt igennem, og arbejdsglæden
samt den menneskelige værdighed bevares.

Med en proceslederuddannelsen fra Copenhagen Coaching Center
får du markedets stærkeste uddannelse i at planlægge, styre og fastholde processer, der udvikler mennesker både som individer og i
grupper. Med en konsulentuddannelse fra os bliver du ekspert i at
bringe organisationer og mennesker i proces. På uddannelsen arbejder vi med
processer fra tre forskellige perspektiver:
1. At styre processer: mange processer skal man kontrollere og have styr
på, fordi man har et klart mål. Måske vil man øge produktiviteten, effektivisere møderne eller implementere tiltag systematisk.
2. At fornemme og rumme processer: ved processtart eller når processerne kører, kan der dukke følelser og stemninger op, der virker forvirrende og eller ødelæggende for processen. Disse stemninger skal du
kunne rumme og arbejde med på en konstruktiv måde.
3. At kreere processer: mange procesforløb er uforudsigelige – og nogen
processer skal føre gruppen et uforudset sted hen. Du skal altså evne
at sætte processen fri og følge med udviklingen – også når den fører til
noget uventet eller ikke planlagt.

DU FÅR
• Undervisning 9.30 - 16.00 (morgenmad kl. 9.00 - 9.30)
• Adgang til vidensportal, værktøjer, faglitteratur, artikler og cases
• Big Five personlighedstest med individuel tilbagemelding
• Løbende supervision og et stærkt netværk
• Mulighed for at tilvælge DOL
• Forplejning alle dage
UDDANNELSESANSVARLIGE
Kontakt Kim Gørtz Tlf: 24664078
Mail: kg@copenhagencoaching.dk for yderligere information.

STARTDATO
01. marts kl 9.30 (morgenmad kl. 9.00
- 9.30)
STED
Undervisningen foregår på Hejrevej
30, 5. sal 2400 KBH NV
UNDERVISNINGSDAGE
01 - 02. marts
04 - 05. april
02 - 03. maj
06 - 07. juni
27 - 28. juni
PRIS
38.700,- ekskl. moms.
EFTER UDDANNELSEN
Som uddannet procesleder hos os
har du mulighed for at tilvælge DOL
eksamen bestående af:
• Yderligere pensummateriale
• Vejledning og eksamen med ekstern censor
4.800,- ekskl. moms pr. fag ved
DOL tilkøb.
Copenhagen Coaching Center er
certificeret af Certificeringsrådet i
flere DOL fag.

KONTAKT OS
Tlf: 4014 9292
info@copenhagencoaching.dk
COPENHAGEN COACHING CENTER
Blegdamsvej 104A, 2. sal
2100 København Ø

