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På denne Lederuddannelse - Produktion 
får du metoder og redskaber til, hvordan 
du står endnu stærkere som leder, hvilket 
vil skabe værdi for både dig selv og din 
virksomhed.

Det er vigtigt for os, at vi skaber de bedst mulige for-
udsætninger for dig, så du kan anvende den viden, 
du tilegner dig i løbet af uddannelsen. 

Uddannelsen har fokus på relevante teorier og op-
gaver, som tager udgangspunkt i ledelsesmæssige 
udfordringer og erfaringer fra dit arbejdsliv. Så hele 
uddannelsen har dig og dit lederskab i centrum og er 
dermed meget praksisnær og brugbar.

Hvis du samtidig arbejder med dine målsætninger 
mellem modulerne, vil effekten være direkte målbar i 
dit daglige arbejde som leder.

Uddannelsens indhold 
På Lederuddannelse - Produktion får du blandt andet 
kendskab til:
• Din egen lederstil og ledelsesadfærd
• Kommunikationens betydning for dig som leder
• Motivation og engagement i projektlederrollen
• Projektstyring
• Ledelse af medarbejdere
• Faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og 

medarbejdere
• Ledelses- og samarbejdsproblemer
• Forandringsledelse
• Faktorer, der påvirker medarbejdernes motivation, 

trivsel og effektivitet 
• Initiativer, der fremmer det gode arbejdsmiljø. 

Hvem deltager? 
Nye ledere i virksomheden og ledere, som har været 
i virksomheden i flere år, og som trænger til ny og 
brugbar viden.

En dygtig leder er veluddannet. 
Det sørger vi for!  



Undervisning 
Undervisningen finder sted på ZBC-Teknologicenter, 
Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted fra kl. 08.00 – 15.30.

Forplejning 
Alle modulerne er ekskl. forplejning. Forplejningen 
kan købes i Food Hall, og ZBC tilbyder mulighed for 
overnatning på kursisthotellet. 

Lederuddannelse - Produktion er tilrettelagt som 
arbejdsmarkedsuddannelse (AMU) med følgende 
AMU-fag: 
49729 | Kommunikation som ledelsesværktøj – 2 dage
49445 | Projektledelse – 3 dage
49728 | Ledelse og det personlige lederskab – 3 dage
49734 | Forandringsledelse – 3 dage

Du kan søge VEU-godtgørelse og befordringstilskud 
efter gældende regler. Det er også muligt at søge 
midler gennem kompetencefonde. 

Pris og tilmelding  
Deltagerbetaling for lederuddannelsen kan ses på 
kurser.zbc.dk/kursus/lederuddannelse-produktion, 
hvor du også kan tilmelde dig.

Adgangskrav 
Kurserne er rettet mod fagfolk og niveauet er lagt 
derefter. 

Kontakt 
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte 
virksomhedskonsulent  Keld Jensenius, tlf. 4133 4805 
eller mail: keje@zbc.dk.

Kursusindhold (11 dage) 
Modul 1 | 2 dage 
Kommunikation som ledelsesværktøj 

Modul 2 | 3 dage 
Projektledelse 

Modul 3 | 3 dage 
Ledelse og det personlige lederskab

Modul 4 | 3 dage 
Forandringsledelse 

https://kurser.zbc.dk/kursus/lederuddannelse-produktion
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