GREEN ANDERSEN ORGANISATIONAL MASTERCLASS
Organisational Masterclass er et eksklusivt udviklingsforløb for erfarne og kompetente konsulenter eller ledere
med ansvar for HR- og personalefunktioner, for ledere i linjefunktioner samt for selvstændige konsulenter.
Organisational Masterclass giver deltagerne et dybtgående organisationspsykologisk perspektiv på arbejdet med
implementering og eksekvering af udviklings- og forandringsprocesser i egen organisation.
Organisational Masterclass udfordrer og videreudvikler deltagernes kompetencer og færdigheder som både
konsulenter og ledere ved at kombinere teori med konkrete og oplevelsesorienterede situationer fra dagligdagen.
Organisational Masterclass gennemføres med max. 10 deltagere for at give hver enkelt deltager optimalt udbytte.

MÅLGRUPPE
Du er en erfaren og kompetent leder, intern konsulent eller selvstændig konsulent - og du har tidligere deltaget på
Green Andersens Proceskonsulentuddannelse, PKU - eller lignende uddannelse.
Du arbejder med analyse, design og implementering af forandrings- og udviklingsprojekter både for individer,
grupper og organisationer.

HVORFOR DELTAGE?
•

Du vil gerne have nye og anderledes perspektiver på analyse, design og implementering af forandrings- og
udviklingsprojekter både for individer, grupper og organisationer.

•

Du vil gerne have intensiv professionel og personlig erfaringsudveksling og udfordringer fra kolleger i andre
virksomheder på samme niveau som dig selv.

•

Du er interesseret i den nyeste danske og internationale viden og værktøjer omkring udvikling af
organisationer, ledelse og ledere.

•

Du vil have input, inspiration og ikke mindst modspil fra nogle af de mest erfarne erhvervspsykologer i
branchen.

•

Du vil fortsat gerne udvikle dine personlige og professionelle kompetencer i rollen som leder/konsulent.

Vi skaber personlig og
professionel udvikling ud fra
ideen om, at døren til
forandring åbnes indefra.

INDHOLD, FORLØB OG UDBYTTE
Uddannelsen strækker sig over ca. fem måneder og består af 5 moduler á 1 dags varighed (modul 1 dog 1½ dag).
Hvert modul indeholder arbejde med den nyeste teori på området, bearbejdning af konkrete ledelses- og
konsulentudfordringer gennem arbejde med design workshop og forskellige supervisions- og konsultationsmetoder. Desuden refleksions- og udviklingsgrupper, herunder praktisk træning for deltagerne i rollen som
facilitator i disse gruppeprocesser.
Udbyttet for den enkelte deltager vil bl.a. være:
•

Dybtgående organisationspsykologisk perspektiv og kompetence i at forstå og håndtere arbejdet med
implementering og eksekvering af udviklings- og forandringsprocesser i egne organisationer.

•

Indsigt i og metoder til at kunne håndtere en krævende og udfordrende professionel rolle i
spændingsfeltet mellem personlige kompetencer og organisatoriske krav.

•

Kendskab til og træning i værktøjer og metoder til at undersøge og analysere organisatoriske og ledelsesmæssige problemstillinger i ”dybden” - i spændingsfeltet mellem rationalitet og irrationalitet.

•

Træning i selv at facilitere gruppeprocesser og arbejde med gruppedynamiske processer.

Deltagerne vil være aktive i alle uddannelsens elementer. Udbyttet opstår gennem at formidle og anvende teori
gennem gensidig supervision og coaching - og ikke mindst gennem oplevelser med aktiv gruppeledelse og
konsulentudfordringer.

KONSULENTER FRA GREEN ANDERSEN
Organisational Masterclass gennemføres af erfarne konsulenter fra Green Andersen.
Konsulenterne har stor erfaring med konsulentarbejde, ledelses- og lederudvikling samt
coaching fra deres daglige arbejde i en række danske og internationale virksomheder.
Programansvarlig og gennemgående kursusleder er John Andersen, partner, cand.mag.psych.dansk

DATO, STED OG PRIS
Datoer: Uddannelsen foregår på eksternatbasis over cirka fem måneder på følgende dage:
Modul 1 21.-22. jan 2020
Modul 4 30. apr 2020

Modul 2
Modul 5

26. feb 2020
26. maj 2020

Modul 3

26. mar 2020

Sted:

Alle moduler afholdes hos Green Andersen Erhvervspsykologi, København K.

Pris:

Kr. 11.900 ekskl. moms for tidligere deltagere på Proceskonsulentuddannelsen, PKU.
Kr. 13.200 ekskl. moms for øvrige deltagere.
Prisen omfatter alle 5 moduler inkl. forplejning og materialer (dog ikke evt. overnatning ifm modul 1).

KONTAKT OS
Yderligere information samt tilmelding
www.green-andersen.dk
GREEN ANDERSEN
Strandgade 4B, 1.sal
1401 København K
3332 3960
ga@green-andersen.dk

