Eksklusivt program for non-family
CEOs i familieejede virksomheder

Fordi succes som non-family CEO i en
familieejet virksomhed kræver andet og
mere end forretningsmæssige
kompetencer og stor handlekraft.

At navigere ledelsesmæssigt i familieejede virksomheder kræver
stor indsigt og forståelse fra lederens side for den særlige
kompleksitet, de særlige udfordringer og de særlige muligheder i
familieejede virksomheder.
Målet er at styrke dit personlige lederskab og klæde dig på til at
håndtere de særlige muligheder og udfordringer, der er knyttet til
familieejede virksomheder.
Du får mulighed for at arbejde i dybden med at kunne håndtere og
navigere i forventninger fra ejere/familie/bestyrelse med udvikling af
familievirksomheden og få udviklet dit personlige lederskab.
Non-family CEO programmet tager afsæt i en personlig Hogan
Assessment testrapport, som afdækker den pågældende CEOs
potentiale, værdier og karrierehæmmende adfærd.

Indhold
• Dit personlige lederskab
• Din rolle og position som non-family CEO i en familieejet
virksomhed
• Indsigt i hvorfor og hvordan familieejet virksomheder adskiller sig
• Indsigt i generationsskifteprocessen. Udfordringer, muligheder og
håndtering
• Executive rådgivning og sparring til familien – hvordan gør man det?
• Hvordan arbejde med modstand i familien og/eller virksomheden?
• Benchmark mod best practise inden for familieejede virksomheder
• Indsigt i forandringsledelse og udvikling af virksomheden
• Strategisk lederskab
• Netværk med andre non-family CEOs

Tilgang
Udover konkrete ledelsesfaglige indlæg og input vil forløbet i høj
grad tage udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og cases. For
at sikre højst muligt læringseffekt lægges vægt på åbenhed og aktiv
deltagelse. Selvfølgelig i fuldt fortroligt miljø.

Vi arbejder lavpraktisk, fra ord til handling med fokus på konkrete
værktøjer, resultater og løsninger for at sikre størst mulig
implementering i dagligdagen. Den præsenterede teori og viden om
familieejede virksomheder er internationalt forskningsbaseret.

Deltagerantal
For at opnå den nødvendige fortrolighed og tillid og dermed sikre
størst mulig læring og udvikling er deltagerantallet på maks. 8 nonfamily CEOs.

Form
• 4 moduler, fra frokost til frokost (12.00 – 12.00)
• 1 konsulent og lejlighedsvis eksperter

Pris
Kr. 59.500,- inkl. overnatning og forplejning.
Prisen er ekskl. moms og betales forud.

Hvem er Summit Consulting?
Summit Consulting er det førende erhvervspsykologiske
konsulenthus på dansk grund med speciale og unikke kompetencer
i familieejede virksomheder. Vi tilbyder særligt designede
lederudviklingsprogrammer for familieejede virksomheder og er
eksperter i at gennemføre generationsskiftet gnidningsløst.
Summit Consulting har mere end 15 års erfaring med ledelses- og
organisationsudvikling, herunder med udvikling af familieejede
virksomheder.

Kontakt
Hvis du er interesseret i at høre mere om vores udviklingsprogram
for non-family CEOs, kontakt Helle Aaes, Partner i Summit
Consulting:

E-mail: haa@summitconsulting.dk
Mobil: 51 41 62 20
Du kan læse mere om
Summit Consulting på
www.summitconsulting.dk

