
www.zephyrconsulting.dk

Sæt dine mål i system og lær hvordan du kommer sikkert i mål! Vi har 
sammensat et kursus, som giver dig konkrete og enkelte værktøjer til at få 
dine forretningsmæssige planer sikkert i mål. Kurset indeholder udover 1 
dags intensiv undervisning,  2 x 1 times sparring. Og Du får det hele for 
kun 2.995 kr. ekskl. moms.

Få SUCCES med målstyring



På ”Få succes med målnedbrydning” vil du igennem praktisk arbejde lære at 
omsætte virksomhedens strategi/forretningsplan til mål, som nedbrydes til 
aktiviteter i hele organisationen (stor som lille), og som sikrer, at alle arbejder i 
samme retning. Denne tilgang hjælper til, at planen og målet for virksomheden 
bliver forståelig og understøttet på alle niveauer.

Det får du på dette kursus: 
 1 intensiv undervisningsdag
 2 x 1 times personlig sparring på den opstillede plan 
 Kursusmateriale med relevant teori, artikler og øvelser
 Plan for implementering af strategi eller forretningsplan, som kan 

gennemføres efter kurset
 Forplejning under kurset

… Og så får du selvfølgelig øget motivation til at komme hjem og bruge 
værktøjerne og ideerne fra uddannelsen i dit arbejde til gavn for dig, dine 
kolleger og din organisation.

Hvem bør deltage på målstyringskurset?

Dette endagskursus henvender sig til alle 
brancher og alle typer af virksomheder, som har 
et ønske om at blive bedre til at planlægge og nå 
deres mål.

Du kan arbejde i private eller offentlige 
virksomheder og være:

• ejer/leder af en mindre virksomhed med få 
ansatte

• leder med ansvar for implementering af 
strategier og/eller forbedringsprojekter

• i gang med at lave en ny strategi, som du 
brænder for at få gennemført.
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Et værktøjskursus som virker!
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Vores underviser – Søren Leth Nielsen

Søren har arbejdet med at styre opgaver og projekter til succes i både i forenings-, offentligt og privat regi. Han ved derfor, hvad der 
virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Kurset er sammensat af værktøjer som er essentielle for at få 
succes med målstyring. 

Søren

Søren har mere end 30 års erfaring som leder og projektleder i ind- og udland i frivilligt, 
offentligt og privat regi. Han har bl.a. været projektleder/performance coach på flere større og 
mindre globale projekter. Her kan bl.a. nævnes projekter i henholdsvis Siemens og Maersk Oil, 
hvor de udviklede metodikker væsentligt forbedrede projekternes performance. Det er bl.a. 
praktiske værktøjer og tilgange herfra, som Søren bringer ind i undervisningen.
Udover at undervise i projektledelse arbejder Søren som coach, mentor og konsulent indenfor
strategiudvikling og implementering, innovation, leder-, team- og medarbejderudvikling samt 
optimering af processer og arbejdsgange ved hjælp af LEAN. Han bruger innovative værktøjer 
som f.eks. LEGO® SERIOUS PLAY®.
Søren tror på, at mennesker grundlæggende vil gøre det godt, og at tillid og ydmyghed er 
væsentlige værdier for, at vi som mennesker kan fungere optimalt. Han har stort fokus på, at 
undervisningen skal skabe værdi for både deltager og virksomhed.
Den faglige og menneskelige ballast er opnået gennem ansættelser i Forsvaret, Siemens og 
Maersk.
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Det praktiske

Vi har valgt at kombinere kurset med efterfølgende 1:1 sparring. Dermed øger vi sandsynligheden for at det lærte også skaber 
effekt i virksomheden eller organisationen bagefter. 

Det praktiske:
Kurset:
• Undervisning fra kl. 8.30-16.30
• Forplejning
• Personlig sparring (2 x 1 time):

• Indhold efter eget ønske. Vi kan dog med fordel bruge tiden til sparring og opfølgning på planen.
• Kurset og personlig sparring afholdes i Innovatorium, Birk Centerpark 40, 7400 Herning. 
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Bliv en af de 20% som når sine mål

Der bruges ofte mange ressourcer på at udvikle og sætte forretningsmæssige mål, men man ender ofte med ikke at få omsat dem til 
praksis. Opgørelser fra flere mellemstore og store danske virksomheder viser, at kun 20 % af ledernes planer, strategier og projekter 
er ført ud i livet efter hensigten. Dette medfører en del spildte kræfter og negativ påvirkning af medarbejdernes motivation.

Med dette kursus hjælper vi dig til at navigere udenom disse faldgruber og nå i mål med dine planer.

Dit udbytte som deltager

• et konkret og enkelt værktøj, som kan bruges i flere typer 
opgaver, uanset om det er strategi-, forandrings- eller 
forbedringsprojekter

• mulighed for at engagere kolleger i arbejdet med fælles 
mål

• en faciliteret proces for koordinering og prioritering af 
indsatser.

Udbytte som virksomhed / organisation

• en plan for strategi/proces, som er klar til at blive gennemført 
og hurtigt tjener investeringen hjem

• en metodik, som skaber involvering og ejerskab omkring de 
fælles mål

• fælles mål og retning.
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Kurset få SUCCES med målstyring

Formålet med dette kursus
Formålet med kurset er at give dig en trin-for-trin guide til at nå i mål med din strategi og eller forretningsplan. Og samtidig indarbejde 
metodikken i din hverdag allerede dag 1 efter kurset.

I løbet af dagen arbejder du med: 
• at kortlægge, hvor I er nu som virksomhed
• at definere, hvor du nu skal hen
• at definere dit mål
• at forstå, hvordan kommer du derhen
• at identificere afhængigheder
• at opstille milepæle og aktiviteter
• at etablere målepunkter
• at følge op på en effektiv måde
• at anvende praktiske og let omsættelige værktøjer, som vil lette din hverdag.

I forløbet udfordrer vi din plan, så du ved, hvordan du skal gøre den så robust som overhovedet muligt. 

For at fremme indlæringen er dagen tilrettelagt som en kombination af teori og praktiske øvelser.
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Hvad koster det?

Prisen er 2.995 ekskl. moms og inkluderer:
 1 undervisningsdag med en kompetent underviser med stor hands-on erfaring med at levere 

kontinuerlige gode resultater. 
 Undervisningsmateriale som giver dig en systematisk trin-for-trin guide til få succes med dine planer
 2 x 1 times personlig sparring efter kurset
 Forplejning under hele kurset

Se datoer og tilmeld dig her:
https://www.zephyrconsulting.dk/kurser/

Tag dine kolleger med på
kurset og spar alle 15%

Kunne I tænke jer et skræddersyet forløb ?

https://www.zephyrconsulting.dk/kurser/
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Vi kan også komme til jer!

I stedet for at lade medarbejderne deltage på åbne hold, kan vi lave et skræddersyet forløb, som er 
tilpasset den virkelighed I er en del af.

Kontakt Søren Leth Nielsen og få en snak om mulighederne.
Ring på telefon 6169 9150 eller send en e-mail til info@zephyrconsulting.dk
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