
Impact Leader 2

Et kursus i 6 moduler i formning af  
et high-impact, formålsdrevet lederskab

Dette intensive 6-moduls transformationskursus i auten-
tisk lederskab er designet til at hjælpe dig med at udforske, 
udfolde og revitalisere dit dybere formål, dit „Why“, og dine 
hensigter bag det, du vil opnå i dit lederskab. Du vil finde en 
klarhed i hvordan du kan integrere dit „Why“ i dit lederskab 
på en naturlig og ubesværet måde. 

Det handler om, at du udforsker og finder dit dybtfølte 
„hvorfor“, så du fremstår autentisk og mere som dig.  
Og det handler om, at du derpå udformer dit helt person-
lige „hvordan“, så du kan udleve dit „hvorfor“. Det er dette, 
der opbygger din helt unikke ledelsesstil.

I et mere nørdet sprog, kan man sige, at det handler om at 
„leve dit eget brand“ og være opmærksom på den karakteri-
stiske, unikke tone, du spiller med i verdensorkesteret.
De omhyggeligt tilrettelagte, indbyrdes forbundne  moduler 
opmuntrer og giver dig mulighed for at bruge dit eget liv 
som en integreret del af din egen stærke fortælling. Du 
bliver guidet til den indre styrke, der sikrer, at du ikke bliver 
fanget på en dårlig dag eller føler dig begrænset af uven-
tede „vild-skud“ fra din omgivelser – uanset hvilken form de 
måtte tage.



Kurset
Hvis du overvejer at tilmelde dig dette kursus, skal du være 
opmærksom på, at det forudsætter, at du tidligere har gen-
nemført Impact Leader 1-kurset eller en anden tilsvarende 
form for træning hos Roxana Kia, så du har de relevante 
forudsætninger for at kunne få mest muligt ud af kurset.
Impact Leader 2-kurset består af seks en-dagsmoduler. 
Hvert modul består af fokuseret træning med Roxana Kia 
sammen med en eksklusiv gruppe af high-performers.
Mellem modulerne bruger og tester du de øvelser og værk-
tøjer, som Roxana personaliserer til din unikke personlig-
hed, situation og kontekst, så du får praktiseret, afprøvet 
og implementeret, hvad du har lært om dit formålsdrevne 
lederskab. 
Alt sammen som en del af din daglige kommunikation og dit 
konkrete lederskab. Alt sammen direkte resultatorienteret. 

Før kurset
Før kurset starter, sender vi dig et spørgeskema, som tager 
en times tid at reflektere over og udfylde. Dine svar indgår 
som en del af processen med at udforske dit dybere leder-
skabsformål.

Efter kurset
Du får adgang til en eksklusiv alumni-gruppe, der vil 
hjælpe dig med at fortsætte udviklingen af din personlige 
ledelsesstil og udforskningen af, hvad du kan opnå med den.

Styrk og revitaliser  
dit dybere  lederskabsformål

Hvad du får ud af kurset
• En præcis, praktisk skabelon for, hvordan du kan 

udleve dit personlige „Why“ som en autentisk leder 
med stor impact 

• Elimineret blinde vinkler, der holder dig tilbage  
og forhindrer dig i at gøre en forskel

• Defineret en klar, brugbar vision for dit lederskab, 
med en resultatorienteret vej til at opnå det

• Din egen personlige fortælling, der bærer en 
markant vigtig episode , og som gør dit „Why“  
til en drivkraft i dig og for dig

Hvad din organisation får
• En stærk og inspirerende leder, der kan vurdere 

og prioritere det, der er virkelig vigtigt, selv i en 
situation med kaos og forvirring 

• En leder, der er karakteriseret ved sin integritet, 
empati og klarhed, og som viser vejen frem

• En troværdig, autentisk rollemodel, der inspirerer 
andre til at følge sit eksempel

• En leder, der understøtter en organisations vision 
og værdier gennem en klar og synlig personlig 
myndighed



Forstå mulighederne
Udforsk arketypiske kræfter i leder-
skabet og forstå, hvad du kan opnå 
via holistisk formålsdrevet ledelse. 
Undersøg de fine mekanismer, der 
er i spil. Der er arketypiske kræfter 
 iboende i alle mennesker – negative 
og positive, maskuline og feminine. 
Dem kan du udnytte til at blive en 
selvbevidst, effektiv leder – selv 
under pres.

Nye mål og 
 målsætninger
Opstil nye mål og målsætninger på 
baggrund af dit lederskabsformål, og 
tilpas dem til dine daglige opgaver og 
aktiviteter.

Din signaturhistorie
Udform og destillér dit personlige 
lederskabsformål i en overbevis ende 
„signaturhistorie“ – en fortælling, 
der inspirerer og motiverer med-
arbejdere, kolleger og andre mål-
grupper, til at følge dig i det, der er 
vigtig.

Personlig fortælling
Opbyg en overbevisende struktur 
og et skarpt indhold til din person-
lige "Why"-fortælling. Fyr op under 
din passion, så du øger din positive 
 impact på dine omgivelser.

Lederskab, ud fra  
dit  dybere formål
Opdag din unikke måde at lede på 
via din personlige „Why“-fortælling. 
Hvordan lever du den? Hvad vil du 
faktisk gøre og ikke gøre, når du 
styres af dit dybere formål? Dette 
hjælper dig med at opbygge din 
 unikke ledelsesstil.

Transformer blinde 
vinkler
Udforsk, transformer og udryd dine 
blinde vinkler såvel som enhver tvivl 
eller indre modstand, som du måtte 
føle i forhold til autentisk kommuni-
kation og lederskab. For eksempel 
er evnen til virkelig at lytte en stærkt 
undervurderet færdighed hos enhver 
leder, der ønsker at skabe resultater 
igennem andre. På kurset undersøger 
og øver vi forskellige niveauer at lytte 
på.
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Udforsk og implementer dit personlige »Why«, 
der støtter din ledelses-impact

Vælg det fulde program eller enkelt-kurser
Du kan tilmelde dig de individuelle Impact Leader-kurser (IL1 og IL2) separat  
– eller det fulde Impact Leader Program, og dermed opnå en betydelig rabat. 



At arbejde med ledelsesmæssige ambitioner, evner og 
svagheder er følsomt, og nogle af de mest grundlæggende, 
stærke menneskelige følelser er involveret.

Men det er ikke noget, som du skal bekymre dig om her. 
Dette er ikke et kanindræber- eller hjernevrider-kursus, og 
der er absolut ingen negativitet eller kritik.

Ingen fancy teorier her, bare dig „i rampelyset“, hvor du 
 bliver opmuntret, inspireret, får energi og bliver skubbet – 
alt i Roxanas sikre, erfarne hænder.

Impact Leader kurserne fokuserer på dig som et unikt 
 individ med personlige ressourcer og lederpotentiale, som 
kan aktiveres og tilføres energi. Roxana Kia anvender en 
positiv, anerkendende, støttende tilgang hele vejen igen-
nem. Hun arbejder kun med dine styrker og forstærker de 
bedste sider af dine evner.

Der er ikke mere end 12 deltagere på hvert Impact Leader 
kursus, og vi gør alt for at sikre et sikkert og trygt miljø, der 
opmuntrer og hjælper dig med at betræde nye veje mod 
personlig autenticitet og dynamisk high-impact lederskab.

Stemningen og tonen er let og uformel, uden kritik, for 
derved at styre uden om den naturlige usikkerhed og det 
værste forventningspres.

Sikkerhed og forsikring



Sind & krop, hjerte & sjæl
Kropslige, praktiske og jordnære øvelser, der involverer, 
sind, krop, hjerte og sjæl er fremtrædende gennem Impact 
Leader Programmet. Vi udforsker i dybden gennem øvelser, 
refleksioner, praktisk afprøvning osv.

Du deltager aktivt og afprøver din personlige kommuni-
kation og konkrete ledelsesfunktioner „på scenen“ med 
fokuseret støtte og opmuntring fra Roxana Kia, sammen 
med feedback fra de øvrige kursusdeltagere.

Og du vil aktivt teste, hvad det betyder at være en „Impact 
Leader“ i dit daglige liv.



»Vi er meget glade for vores forløb med Roxana. Det gav 
et nyt og anderledes input i forhold til andre forløb, vi har 
 været igennem. Roxana har en individuel tilgang, der giver 

alle nogle personlige værktøjer.

Den enkeltes værktøjer er meget konkrete, og de er blevet 
brugt flittigt, hvilket har betydet, at alle har udviklet sig.

Vi har oplevet nye sider af os selv og hinanden og vores 
 fællesskab er blevet styrket. Og sjældent har vi grinet så 

meget i en seriøs og lærerig sammenhæng.«

Paul Brüniche-Olsen 
Adm.dir., Lærernes Pension A/S

»Roxana forstår at skabe og fastholde et fokus og en 
 nærhed i et afslappet rum så man glemmer alt om tid og 

sted. Du mærker hele tiden, hvordan du udvikler dig, mens 
du opdager nye stærke sider ved dig selv. Samtidig ser du, 

hvordan dine medkursister med fuld energi blomstrer foran 
dine øjne – og du suger til dig af nye værktøjer, som gør at 

du får lyst til at kaste dig ud i udfordringer, som du tidligere 
ville have været forbeholden overfor. Kanon kursus!«

Lars Højlund Christensen  
Direktør, Novozymes A/S



Om Roxana Kia 

Roxana Kia er transformation. Hun er en af Skandinaviens 
førende eksperter i at fremelske evnen hos den enkel-

te til at opnå ekstraordinær impact. Roxana er kendt for 
at udvikle, pleje og orkestrere exceptionelle ledelses- og 

kommunikationsevner hos hver enkelt leder og i hele 
 ledelsesteams. Det sker med afsæt i hendes baggrund 

som professionel skuespiller og 20 års international 
 erfaring med at træne og transformere high-performers.



Impact Leader 2
Moduler og datoer

Alle kursusdage kl. 9.30 - 17.30.

Pris
Kursusgebyr er DKK 29.700 ekskl. moms.

Betaling kan ske i et eller to afdrag.
Kursusgebyret inkluderer et tilmeldingsgebyr på DKK 1.500 ekskl. moms, der betales ved tilmelding. 

Gebyret returneres ikke ved afbud.  
Resten af kursusgebyret faktureres ca. 1½ måned forud for kurset. 

Prisen inkluderer frokost og pauselækkerier alle dage.

Praktisk information
Der vil være højst 12 deltagere.

Kurset holdes normalt på dansk, men kan også bookes som  
en intern virksomheds-session på engelsk eller svensk.

Der kan tages særlige diæthensyn (i et vist omfang).  
Giv os gerne besked i god tid.

Alle Roxanas kurser har en generel politik  
om at være mobil-og internetfri for at sikre et højt niveau  
af fokus og engagement samt de bedst mulige resultater.

Kursussted
Kurset afholdes på:

Krudttønden, Serridslevvej 2, 2100 København Ø

Mere information og tilmelding
Roxanas PA, Charlotte la Cour,  

står klar til at svare på alle spørgsmål og hjælpe dig med booking. 
Du kan kontakte hende  

via e-mail info@roxanakia.dk  
eller ring +45 23 24 20 30.

Læs mere på 
roxanakia.com

M1: 14. november 2019
M2: 12. december 2019 

     M3: 09. januar 2020 
     M4: 30. januar 2020 

M5: 27. februar 2020 
M6: 26. marts 2020


