
Unfold your  
potential and power
Intensivt udviklingsforløb for kvindelige topledere 

og bestyrelsesmedlemmer med ambition om mere.

Udviklingen af kvindelige toplederes og bestyrelsesmedlemmers Potentiale og Power 
er kernen i dette intensive udviklingsforløb. Forløbet er skræddersyet til kvinder, som 
har ambitioner om at bruge deres tunge ledelseskompetencer og erfaringer i tople-
delse og bestyrelsessammenhæng – med bedst mulig autoritet og gennemslagskraft. 



Set Ambition
Skærp din ambition og tydeliggør 
dit potentiale

Med afsæt i en dybdegående psyko-
logisk test får du gennem en individuel 
dialog- og sparringssamtale hjælp 
til at kortlægge dine ressourcer og 
robusthed. 

Du får både opbakning og udfordring 
om din ambition, rolle og personlige 
effekt på dine omgivelser. Rammerne 
for dit personlige professionelle 
udviklings projekt de昀椀neres.

Vi arbejder med din inderside: Dine 
personlige ressourcer og robusthed, 
og din yderside: Fokus, ambition og 
effekt i topleder- og eller bestyrelses-
rollen. 

1½ times sparringsmøde.

FOCUS:
Du skærper din ambition  

som forberedelse til afsnit 2.

ACCELERATE:
Du mødes med din Secure Base 

gruppe for gensidig sparring, udfor-

dring og opbakning.

Play to win
Arbejd med dit mindset som afsæt 
for at indfri ambitionen.

Her gennemgås værktøjer til at 
skabe motoren for udfoldelsen af dit 
potentiale. Vi arbejder med Secure 
Base Theory, som understøtter både 
tanker, følelser og handlinger ift. at 
fremstå med power og skabe effekt. 

Der arbejdes i processer og samspil, 
der giver dig en sikker base for dit 
personlige og professionelle udvik-
lingsprojekt. 

Der er fokus på etablering af din 
”secure base” i form af en personlig 
sparrings- og udviklingsgruppe, som 
kan danne ramme og spejl for dig på 
din videre rejse. 

Heldagsseminar.
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Intro
Programmet er udviklet i et sam- 
arbejde mellem UKON og Vimavima 
og bygger på både et stærkt teoretisk 
fundament og tung erfaring ift. udvikling 
af topledere, organisationer og men- 
neskene i dem.  

Konsulenter på programmet er Jette 
Lindhard – Direktør og Partner i UKON 
og Mie Krog - Direktør i VImavima og 
bestyrelsesprofessionel i mere end 10 
virksomheder. 

Jette og Mie etablerede i 2016 et fagligt 
venskab og fællesskab om motiva-
tionen for at hjælpe 昀氀ere kvinder til at 
stå stærkt i deres ambition om at gøre 
sig gældende i ledelses- og bestyrelses-
sammenhæng. 

Begge kvinder har været på en personlige 
rejse og arbejdet målrettet med at bygge 
en karriere og bevæget sig til nye roller. 

De går med programmet her sammen 
om at give høj faglig sparring om det 
personlige og professionelle udviklings-
projekt for andre. 

Tilsammen udgør Jette og Mie et unikt 
team, som tilbyder deres viden, indsigt 
og faglighed til dig, som har ambition om 
mere. 

Hvem er  

målgruppen?

Forløbet er målrettet dig, som har 
ambition om at udvikle dig i rollen som 
chef på højt niveau og/eller som bestyr- 
elsesmedlem. Du ønsker at bruge dine 
ressourcer med bedst mulig e昀昀ekt for 
herved at skabe et udviklingsryk, som 
kan realisere dit potentiale på øverste 
niveau.
 
Du har et solidt CV og har måske indle-
dende erfaring med bestyrelsesarbejde.

Fem stærke byggesten
Programmet er intensivt og målrettet din personlige ledelses-
udvikling og og giver samtidig en faglig og social Secure Base 
gruppe, som er et netværk af ligeværdige kvinder, som har 
lignende mål med udviklingen af deres karriere.

Programmet er bygget af fem afsnit. I afsnit 1 arbejdes med 
fordybelse, udfordring og opbakning til den enkelte. I løbet 
af afsnit 2 etableres sparring- og netværksgrupper, hvor der 
arbejdes målrettet med gensidig hjælp og autorisering ift. den 
enkeltes ambition, bl.a. gennem et personligt og professionelt 
udviklingsprojekt. Både det individuelle arbejde og arbejdet i 
Secure Base gruppen fortsætter med stærk konsulentsupport 
i resten af forløbet.



Use your 

Power
Afklar hvad der gør dig unik og 
giver dig 昀氀yvehøjde.

Her går vi tættere på dig som magtfuld 
person.

Vi undersøger din stærke version af 
at være magtfuld og går tættere på 
afmagten. Dette er afsæt for endnu 
dybere at afklare dine unikke kompe-
tencer og bidrag på øverste ledelses-
niveau. 

Vi gennemgår værktøjer til at forstå 
autoritet og til at sætte sig selv i spil 
med effekt. Vi undersøger og giver 
sparring, kvali昀椀cering og opbakning 
til dit personlige og professionelle 
udviklingsprojekt.
 
Heldagsseminar.

Play the 

game
Kortlæg, forstå og brug dynamik-
kerne.

Vi stiller skarp på den enkeltes styrker 
og faldgruber i samspillet med bestyr-
elsen, direktionen eller chefteamet. 

Hvordan læses og spilles spillet 
optimalt? Hvilke dilemmaer skal 
håndteres for at sikre fremdrift i 
ledelsesopgaven? 

Med afsæt i nøglemodeller om 
gruppers samspil går vi i dybden med 
at forstå den enkeltes rolle, styrker og 
udviklingsmuligheder. 

Perspektiverne integreres i sparrings-
gruppens arbejde med de enkeltes 
udvikling og ambitioner. 
Programmet afsluttes med et 
statusarbejde ift. læring og 
effekt. Desuden etableres et indi- 
viduelt udsyn og en plan for udfoldelse 
af den enkeltes videre ambition.

Heldagsseminar. 
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Værktøjer
Der introduceres løbende værktøjer, forståelsesrammer og konkrete 
ledelsesmodeller. Ud over målrettet arbejde med både den personlige 
og professionelle ambition danner programmet således rammen 
om udviklingen af nye relationer og venskaber. Netværket bliver en 
stærk referenceramme for den enkeltes udvikling, både mens forløbet 
afvikles og i tiden fremover.

Planning and 

Networking
Vi følger op på dit personlige 
udviklingsmål og karriereambitioner i 
forhold til retning og redskaber. 

Vi evaluerer disse erfaringer og sikrer, 
at du får konkretiseret dit mål, og 
hvordan du får aktiveret dit netværk 
som hjælpere på rejsen.

1½ times sparringsmøde.
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ACCELERATE:
Du mødes med din Secure Base 

gruppe for gensidig sparring, udfor-

dring og opbakning.

ACCELERATE:
Du mødes med din Secure Base 

gruppe for gensidig sparring, udfor-

dring og opbakning.

ACCELERATE:
Dine karriereambitioner 昀椀npudses



Pris:
Programmets samlede pris:  
24.500 excl. Moms. 

Prisen inkluderer:

• Samlet program med to konsulenter hvilket sikrer 
kontinuerlig, tæt og sammenhængende sparring, hjælp 
og udfordring gennem hele forløbet.

• Kompendium med teoretisk baggrundsmateriale på 
masterniveau.

• Individuel udviklingsdialog inkl. dybdepsykologisk test, 
analyse og rapport.

• Tre hele programdage, inkl. tæt sparring, forsknings-
baserede oplæg, relevante værktøjer og materialer.

• Diplom for deltagelse.

• Forplejning og materialer er er inkluderet i prisen. 

• Holdstørrelse på max. 12 deltagere pr. hold. 

Jette Lindhard – Direktør UKON

Jette har været en del af UKONs ledelse siden 2003 
og i 2016 昀椀k hun rollen som Adm. Direktør. Jette kom-
binerer sin solide ledelses- og konsulenterfaring med 
sit stærke teoretiske fundament. 

Hendes sparring og rådgivning er ambitiøs, energisk 
og omsorgsfuld og med hård empati hjælper hun med 
at skære gennem komplekse problemstillinger. 

Jette arbejder med øje for den enkelte leders  
potentiale, for styrken i samspillet mellem ledere og 
for virksomhedens næste udviklingsryk. Med afsæt i 
det ledelsesmæssige og psykologiske felt understøt-
ter hun, at potentialer udfoldes og at strategier og mål 
nås.

Jette er Cand. Merc. I organisation og ledelse og videre- 
uddannet på det psykologiske, konsulent- og ledelses- 
faglige i Danmark, USA, Belgien og Schweiz, bl.a. hos 
Professionel Development Institute og IMD. 

Mie Krog – Direktør Vimavima

Mie Krog er en af de mest efterspurgte danske kvinde-
lige bestyrelseskvinder og er formand, næstformand 
og medlem i mere en 10 bestyrelser i børsnoterede og 
ejerledede virksomheder. 

Afsættet for dette er at hun gennem mere end 15 år 
har haft bestyrelsesposter parallelt med hendes kar-
riere som fagdirektør i en række store virksomheder 
som LEGO, JYSK, Dansk Supermarked, ILVA og IDE-
møbler. 

Mie har gjort det til sin mærkesag at bane vejen for 
昀氀ere kvinder i danske erhvervsliv og bidrager gennem 
foredrag og netværksgrupper til at 昀氀ere kvinder ser 
muligheden i at søge mod de øverste ledelseslag.

Mie er Cand. Negot. og HD i International Afsætning 
og efteruddannet indenfor branding og ledelse i 昀氀ere 
sammenhænge. 

For nærmere information  
og tilmelding, kontakt:

Mie Krog, miekrog@vimavima.com – Tel. 53781606

Jette Lindhard, jl@ukon.dk  - Tel.  50202021

Sekretariat, info@ukon.dk – Tel. 86261366 

Programforløb:
Afsnit 1 og 5: Dialoger

Afsnit 2, 3 og 4: Gruppeforløb

Kursus sted:  
UKON – Brendstrupgårdsvej 13, 8200 Århus N
Se datoer og mere information på www.vimavima.com

”Jette og Mie er et inspirerende team. Der opstår magi, når man samler ambitiøse og re昀氀ek-

terede kvinder i et rum. Har du brug for et rygstød til at indfri dine ambitioner er UKON et 
godt sted at starte”

-Line Ghisler, Chef for Digitalt Salg, Danske Spil og tidligere Potential and Power deltager


