
Karriereudviklingsforløb
- At være sig selv nærværende som leder og menneske...



DET ER STORE SPØRGSMÅL, OG SVARENE ER VÆRDIFULDE, 
NÅR DET GÆLDER OM AT UDVIKLE DIG SELV TIL GAVN FOR LIV OG KARRIERE. 

Karriereudviklingsforløbet er et ledelseskursus, der tager en personlig og mere holistisk tilgang til karriereudvikling end 
de gængse tekniske og redskabsmæssige metoder. Ledelse er i dybeste forstand evnen til at føre andre – og sig selv – til 
et nyt sted. Derfor forudsætter god ledelse også en god portion selvindsigt. Desuden har det vist sig, at det har langt 
større effekt, når et ledelsesværktøj bliver rodfæstet på det personlige plan. 

Karriereudviklingsforløbet er målrettet ledere i virksomheder eller organisationer, der ønsker at få nye vinkler på, hvor-
dan man personligt vokser og øger egne kompetencer og muligheder gennem selvindsigt.

SE DIN KARRIERE MED NYE ØJNE

Som deltager i forløbet vil du gennem refleksion gennemgå en modningsproces. Du skal reflektere over egen livsrejse i 
forhold til dit arbejdsliv. Du skal afklare egne værdier og ledelsesidentitet. Din selvopfattelse vil blive spejlet i omverden-
ens billede af dig som leder. Der vil være fokus på at afdække dit udviklingspotentiale og eventuel afsporende adfærd - 
og du vil blive udfordret på din rolle af relevante eksperter. Sideløbende med alt dette får du tilbud om individuel råd-
givning i relation til din karriere. Det har stor værdi for ens selvindsigt, når man bliver evalueret af mennesker, som ikke 
har en personlig aktie i ens karriere.

Karriereudviklingsforløbet er kort sagt en unik mulighed for, at du får øje på - og afdækker - dit fulde potentiale, så du 
kan vende endnu stærkere tilbage til din virksomhed eller organisation. 

Er du på rette hylde? 
På rette vej? 
Hvor langt skal du? 
Hvem er du egentlig? 
Og hvad tænker andre om dig 
som leder?



I Karriereudviklingsforløbet får du afdækket dit udviklingspotentiale i tæt samspil med vores panel af erfarne og 
kompetente eksperter. De er nøje udvalgt i forhold til at give dig det bredest mulige og mest innovative perspektiv på 
personligt forankret ledelse. 

GRUNDTEMAER I KARRIEREUDVIKLINGSFORLØBET

•  Assessment af kompetencer
•  Afdækning af adfærdsmønstre
•  Personlig værdiprofil
•  Dybdegående 360 graders billede
•  Selvbiografien som ledetråd
•  Den personlige dannelses- og udviklingsrejse
•  Filosofiske og etiske aspekter af ledelse
•  Flere individuelle sessioner med panelet
•  Coaching forløb

KARRIEREUDVIKLINGEN FORLØBER I MODULER

Karriereudviklingsforløbet er en proces, der består af moduler med en tydelig rød tråd – lige fra de første indledende 
personlige møder til det afsluttende netværk. 
Vi har skruet forløbet sammen på en måde, så du selv kan vælge til og fra i forhold til dine ønsker og behov. Forløbet 
består af 4 moduler, hvoraf det 3. modul er et valgfrit tilkøb. Modulerne indeholder skræddersyede elementer, og 
styrken og differentieringen ligger i det brede panel af eksperter, der er tilknyttet hele forløbet. Det er erfarne og kom-
petente eksperter, der er nøje udvalgt i forhold til at give det bredest mulige og mest innovative perspektiv på personligt 
forankret ledelse. 
Du kan læse mere om de enkelte modulers indhold på de følgende sider. 

Modul 1: 3 timer
Modul 2: 3 ½ dag på retreat – uden afbrydelser. 
Modul 3: Efterfølgende coachingforløb på 6 måneder
Modul 4: Netværksarrangementer

LEDER

SEARCH KONSULENT
Mine kompetencer i et
markedsperspektiv''

COACH
Hvordan ser jeg mig selv, 
mønstre og blind spots

ERHVERVSJOURNALIST
Hvordan ville en

journalist se mig?

FILOSOF / TEOLOG
Hvordan forankrer jeg min ledelse, 

hvad er nit ståsted?

MIT NETVÆRK
360 gr feedback

ERHVERVSPSYKOLOG
Psykologisk profil

Min journal



MÅLGRUPPEN ER LEDERE

Karriereudviklingsforløbet er målrettet ledere på forskellige niveauer. Forløbet kan med fordel tilbydes i forbindelse med 
større forandringer og omorganiseringer i virksomheden. Forløbet kan også være værdifuldt som en del af et talentud-
viklingsprogram i virksomheden. 

Vi sammensætter gruppen af deltagere med fokus på homogenitet, så der er mulighed for, at du og de andre deltagere i 
gruppen danner et livslangt netværk. 

Antal deltagere på hvert forløb: 10 – 14 ledere

Ledelsesrådgiver/Search konsulent Henrik Aagaard

Karriererådgiver Helene Tølbøll Djursø

Erhvervsjournalist Jens Chr. Hansen, Berlingske Business

Teolog / filosof Pia Søltoft

Erhvervspsykolog / profil offentliggøres inden forløbets start

Derudover vil du møde kompetencer inden for :  

Mindfulness

Militæret

Fysisk træner 

Forskellige inspirerende erhvervsledere etc

Du er i gode hænder 
- hos erfarne, kompetente eksperter, som på hver 
deres fagområde vil enten vejlede, inspirere, udfordre 
eller coache dig igennem forløbet. 



Ekspertpanelet
Henrik Aagaard. Ledelsesrådgiver/Search konsulent 

Henrik spiller en gennemgående rolle i forløbet med stor erfaring inden for ledelse og karriereudvikling.
Henrik har i de sidste 18 år arbejdet som partner for Egon Zehnder, først i New York og siden 2004 i København. Her 
har han fokuseret på executive search, assessment, ledelsesudvikling for danske og udenlandske klienter. Før EZ arbejd-
ede han i life science sektoren, dels for Novo Nordisk i Danmark og USA og dels som CEO for et tysk biotek selskab. 

Henrik har en MA (cand.mag.) i litteratur og historie fra Københavns Universitet, Master of International Affairs (MIA) 
fra Columbia University School, og har deltaget i talrige kurser og undervisningsforløb ved  Ashridge Business School og 
ved Københavns Universitet, Teologisk fakultet. 

Helene Tølbøll Djursø. Karriererådgiver 

Helene spiller også gennemgående rolle i forløbet med stor erfaring inden for karriere- 
udvikling, ledelse og samfundsudvikling.

Helene er karriererådgiver, forfatter til flere bøger, en lang række artikler og indehaver af Care Consulting gennem de 
seneste 15 år. Hun er desuden fast rådgiver i en række store virksomheder med en baggrund fra Danmarks Forvaltnings- 
højskole og Aalborg Universitet. Er samtidig idémageren bag en måde at omsætte anderledes kompetencer til erhvervs- 
livet. Senest for danske veteraner på deres vej fra militær til civil i foreningen “Velkommen Hjem” og er ligeledes leder af 
dette virksomhedssamarbejde. 

Jens Chr. Hansen. Erhvervsjournalist
 
Jens er erhvervskommentator og redaktør på Berlingske Business. Har bloggen "Børsen & Bosserne" på business.dk. og 
er klummeskriver i papiravisen. Han kommenterer områderne finans og erhverv på Berlingske WebTV samt i TV og radio 
i øvrigt. Jens er desuden moderator og foredragsholder og forfatter til dels to biografier om henholdsvis Jess Søderberg 
og Stine Bosse, og dels til bogen"Mærsk - billeder og historier fra 100 år.". 

Jens Chr. Hansen´s rolle er at udarbejde individuelle interviews med hver deltager. Fokus er, at få deltagerne til at vise 
den personlighed, som den enkelte ser sig selv som, men også dykke ned og beskrive, hvis der ikke er sammenhæng og 
give et ærligt og troværdigt billede af, hvordan vedkommende virker på omverdenen. Jens vil holde et indlæg om erhvervs- 
journalistik og de faglige og personlige aspekter i forbindelse med erhvervsportrætter.

Pia Søltoft. Teolog / filosof 

Pia er ph.d., forfatter og præst ved Marmorkirken i København samt ejer af konsulentfirmaet Coaching-Kierkegaard, 
hvor hun anvender Kierkegaards tanker i forbindelse med ledelse, personlighedsudvikling og coaching.  Hun har tidligere 
været  lektor i etik og religionsfilosofi ved Københavns Universitet og leder af Søren Kierkegaard Forskningscenteret. 
Hun er  forfatter til flere bøger, bl.a. "Kunsten at vælge sig selv" og "Kierkegaard og kærlighedens skikkelser" samt "Svim-
melhedens etik". Pia har udgivet en lang række artikler relateret til Søren Kierkegaard og beskæftiger sig især med hans 
tanker om selvet både i en teologisk, filosofisk og erhvervsrelateret kontekst.

Pia Søltoft vil have et længere indlæg på retreatet med henblik på, at få deltagerne til at reflektere over deres ledelse i 
en filosofisk kontekst. 



Hvor og hvornår?
Alle modulerne afholdes i København, med undtagelse af 2. modul, som har form af et retreat. Det er planlagt til at 
foregå i smukke og inspirerende omgivelser på Sjælland eller Fyn, hvor du og de andre deltagere kan fordybe sig i fred og 
ro. Første forløb er planlagt til 17-20 juni 2019.

Hvor meget?
Pris for hele forløbet :  Kr.  89.000,- inkl. ophold (ekskl. moms).
Pris uden efterfølgende coaching :  Kr.  69.900,- (ekskl. moms).

Jesper Eigen Møller. Bestyrelsesmedlem og ledelsesrådgiver

Jesper vil deltage som indlægsholder og i den efterfølgende coaching. Jesper har lang ledelseserfaring fra store interna-
tionale og danske virksomheder, herunder 9 år som topchef i Toms Gruppen og arbejder i dag som professionelt bestyr-
elsesmedlem samt som karriere- og ledelsesrådgiver.

Jesper er oprindelig cand.merc. fra CBS og har siden suppleret med en lang række ledelseskurser. Blev i 2016 certifice-
ret som transition coach.

Erhvervspsykolog

Vores samarbejdspartnere har alle mangeårig erfaring med både individuel og teambaseret lederudvikling. Profil offent-
liggøres inden forløbets start.

Henrik Aagaard Helene Tølbøll Djursø Jens Chr. Hansen

Pia Søltoft Jesper Eigen Møller

Richard Engelholm
er en mange-facetteret leder. Han har været professionel soldat i 18 år, med kommando over enheder 
på op til 200 mand både nationalt og på internationale missioner. Fra 1. februar 2018 privatsekretær 
for Lars Løkke Rasmussen. Fordybelse og refleksion samt nuancer og perspektiver vil bidrage med at 
udfordre deltagerne gennem involverende facilitering.
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MODUL 1  PERSONLIGT MØDE OG FORBEREDELSE 
 - 4 UGER FØR RETREAT

TEMA:
Introduktion

MÅL:
Introduktion til forløbet
At skabe en individuel platform 
At afdække det individuelle behov

INDHOLD:
Individuelle møder med Henrik Aagaard og Helene Djursø
Introduktion af forløbet, samt en personlig bog, som vil indeholde følgende;  360 graders analyse, link til Hogan 
assessment, udvidet CV, test i forhold til kompetencer/potentiale, sider til udfyldelse af erhvervspsykologen og 
erhvervsjournalisten, et målsætningsskema, fysiske målsætninger, praktiske informationer og andet relevant.

ANSVARLIGE:
Henrik Aagaard / Helene Djursø 

STED:
Regus, Hellerup, Tuborg Boulevard 12., 3 sal. 

Karriereudviklingsforløb
Modul
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Karriereudviklingsforløb
Modul

MODUL 2     RETREAT

DAG 1:
Ankomst efter frokost 

TEMA:
Livsmønstre (brud, fastholdelse, mindfulness)

MÅL:
Etablering af fælles mål

INDHOLD:
*  Ankomst eftermiddag. Check ind.
*  Der arbejdes med målsætningsskemaer – 2 og 2 (makkerpar)
*  Erhvervsjournalist interviewer og samler op med henblik på individuelle bagside portrætter
*  Deltagerne forbereder hver for sig ”Min historie” præsentation den efterfølgende dag
*  Indlæg om Mindfulness (plenum)
*  Opsamling
*  Aktivitet – Mindfulness
*  Middag

DAG 2 

TEMA: 
Livsmønstre; brud, fastholdelse, mindfulness



MÅL:
Skabe bevidsthed om egen adfærd og livsmønstre

INDHOLD:
• Indledning og velkomst – processens røde tråd (plenum)
• Erhvervsjournalist (plenum): Hvad er "fordelene" ved som erhvervsleder 
 at være åben og gå i dialog og hvad er "farerne" ved at stå frem - i gode tider  
 såvel som i dårlige tider.
• Gennemgang af 360 (plenum + grupper)
• ”Min historie – min karrierefortælling”. Præsentation af dig og din historie 
• Erhvervspsykolog (plenum samt individuelt)
• Gruppearbejde med udgangspunkt i ovenstående indlæg 
• Aktivitet: Fysisk træning først i de fantastiske omgivelser efterfulgt af 
 en champagnesmagning
• Middag

DAG 3

TEMA:
Ledelse, identitet, eksistens

MÅL:
Skabe bevidsthed om egen adfærd og livsmønstre

INDHOLD:
• Indledning 
• Indlæg om ledelse baseret på Kirkegaards teori (plenum)
• Gruppearbejde med udgangspunkt i indlægget: ”Hvad er mine styrker og 
 svagheder og hvordan har de påvirket min karrierevej?”(plenum + makkerpar + individuelt)

• Karriereanalyse: Hvis man ser karrieren udefra, hvad ser man så? 
 (plenum + mindre grupper)
• Opsamling
• Aktivitet: Fysisk træning: Sådan får du energi i hverdagen 
• Middag

DAG 4

TEMA: 
Kompetencer og potentiale

MÅL: 
• Afdække og øge bevidstheden om egne blindspots, udviklingspotentialer 
 og handlemuligheder
• Udfærdige handleplan for egen karriereudvikling

INDHOLD:
• Indledning 
• Indlæg om kompetencer/potentialer, der adresserer temaer, som du har svaret  på i spørgeskema – bl.a. 
 omkring nysgerrighed, indsigt, engagement og viljekraft. Samt om kompetencer, herunder evnen til 
 resultater, forreningsstrategier, ledelse, planlægning og samarbejde.
• Der skal individuelt arbejdes med resultaterne af spørgeskema 
• Udarbejdelse af karriereplan og handlingsplan. Der arbejdes individuelt med 
 støtte fra ekspertpanelet 
• Opsummering, afrunding og next step
• Check-out og afrejse
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Karriereudviklingsforløb
Mellem modul

MELLEM MODUL 2 &3 

FORANKRING AF DINE HANDLINGSPLANER

• Møde med Helene Djursø og Henrik Aagaard; opfølgning på handlingsplanen
• Møde med erhvervspsykologen; opfølgning på aftalte mål 
• Møde med erhvervsjournalisten; udlevering af individuelle bagsideportrætter
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Karriereudviklingsforløb
Modul

MODUL 3    VALGFRIT

TEMA: 
At fastholde indsigten og nærværet.

Få hjælp til at fastholde dine nyerhvervede indsigter og sparring om, 
hvorledes du anvender dem i din dagligdag.

INDHOLD: 
6 måneders efterfølgende coaching: Aftales individuelt efter behov, men minimum 1 månedlig session.

ANSVARLIGE: 
Henrik Aagaard / Helene Djursø 

STED: 
Hellerup, Tuborg Boulevard 12, 3. Sal.
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MODUL 4 

TEMA: 
 Netværk, inspiration og erfaringsudveksling.

FORMÅL:
Fastholde og udbygge læringen fra retreatet gennem inspirerende netværksmøder med andre deltagere.

INDHOLD: 
• Netværk, inspiration og erfaringsudveksling mellem deltagere fra forskellige hold
• To årlige temaarrangementer med indlæg af relevante erhvervsledere med skarpe budskaber 
 om fremtidens kompetencer.

STED: 
Københavnsområdet



HENRIK AAGAARD

✆  +45 21 49 96 69
@ henrik.aagaard@egonzehnder.com

HELENE TØLBØLL DJURSØ 

✆  + 45 22 11 22 07
@ careconsulting@careconsulting.dk

Kontakt os
- og få mere information




