Impact Leader 1
Et tre-dages kursus i formning af
high-impact, formålsdrevet lederskab
Dette er et intensivt 3-dages k ursus,
hvor Roxana Kia guider dig til at ud
forske dit dybere lederskabsformål
– dit personlige „Why“. Dette formål,
giver dig den mest grundlæggende
mening, nærvær og retning i alt, hvad
du gør – på det personlige, familiemæssige og faglige niveau.
Når du opererer på et så stærkt
grundlag, vil du være i stand til at
handle med exceptionel klarhed,
overbevisning og troværdighed.

Du vil kunne inspirere kolleger, medarbejdere og overordnede, opbygge
autentisk kommunikation og etablere
langsigtede tillidsforhold til dine
relationer.
Dine evner som leder og kraften i dit
personlige nærvær, din autenticitet
og kommunikation bliver et fyrtårn,
en inspirationskilde og en motivation
for andre mennesker – så de får lyst
til at involvere sig i projekter ud fra en
klar og ægte følelse af formål.

Du kan transformere dig fra at være
personaleadministrator til at blive
en ledestjerne med troværdighed,
tydelighed og motiverende kraft.
Kursusforløbet hjælper dig til at
identificere og forstå dit indre personlige kompas, som du kan bruge til
at navigere gennem en stadig tykkere
tåge af kompleksitet og at styre dine
ledelsesbeslutninger og dine handlinger i dit liv som helhed.

Udforsk dit dybere formål
og skab impact

Kurset
Hvis du ønsker at tilmelde dig dette kursus, anbefaler vi, at
du tidligere har deltaget i Impact Communicator 1-kurset
eller en anden form for træning hos Roxana Kia. Det er for
at sikre, at du har de relevante forudsætninger for at kunne
få mest muligt ud af din deltagelse i kurset.

Før kurset
Før kurset starter, sender vi dig et spørgeskema, som du
skal reflektere over og udfylde. Dine svar vil danne udgangspunkt for din udforskning af dit lederskabsformål.

Efter kurset
Du får adgang til at tilmelde dig det videregående Impact
Leader 2 kursus.
Du bliver endvidere inviteret til at deltage i en eksklusiv
alumnigruppe, hvis medlemmer vil hjælpe dig med fortsat
at forankre og udvikle din stærke ledelsesstil.

Hvad du får ud af kurset

Hvad din organisation får

• Du har et klart defineret indre formål – 
dit „Why“ – bag dit lederskab, og du vil kunne
bruge dette som en kvalitativ resonansbund
og et retningssikkert kompas i alt, hvad du gør

• Et stærkt, overbevisende udgangspunkt for en
klarere og mere inkluderende ledelsesstil og en
overordnet strategi om autenticitet og impact

• Du vil opleve en dybere følelse af mening i
forhold til dig selv, såvel som dit lederskab.
Denne bevidsthed vil gøre det nemmere at
kommunikere dine ledelsesideer og -intentioner
• Du vil blive dristigere og føle dig mere sikker
– og opleve mindre tvivl, usikkerhed og vaklen –
fordi du nu ved, hvorfor du gør, det du gør

• Et stærkt grundlag for motivation og inspiration
som led en i målrettet organisationsudvikling
• Kollegaer, medarbejdere og forretnings
forbindelser vil opleve en større tydelighed
i din ledelses- og kommunikationstilgang

Opdag og styrk af dit personlige »Why«
– vejen til high-impact lederskab

Dag 1

Dag 2

Forbind dig med dit dybere formål

Formuler dit personlige »Why«

Du begynder med at forbinde dig til en dybere følelse af
lederskabsformål gennem coaching, refleksioner og øvelser – alle designet til, at du kan være sikker på, at det, du
opdager og identificer, er personligt, ægte og oprigtigt.

Du formulerer en krystalklar og helt konkret erklæring om,
hvad der er den drivende kraft i dit personlige lederskab
og dine handlinger – dit „Why“. Dette giver dig et stærkt
grundlag for at øge din ledelsesmæssige impact her og nu.

Dag 3

Udtryk dit formål
Du udforsker, hvordan du på den mest effektive, overbevisende og oprigtige måde kan kommunikere dette
personlige formål gennem en personlig historie, der har
til formål at bevæge, inspirere og flytte dine tilhørere.

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.

Sikkerhed og forsikring

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 igennem. Hun arbejder kun med dine styrker og forstærker de
bedste sider af dine evner.
Der er ikke mere end 16 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.

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 kommunikation 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.

»Det var en absolut fornøjelse at samarbejde med Roxana.
Hun er uhyre professionel og besidder en utrolig veludviklet
evne til at se hvor og hvordan hver enkelt af os kan udvikle
vores personlige potentiale.«
Christian Bason,
CEO Dansk Design Center

»Det er det mest individuelle kursus jeg har været på. Den
naturlige „kursusskepsis“ bliver totalt gjort til skamme og
erstattes af et væld af Aha-oplevelser. Ingen tilfældige øvelser eller teknikker – alt er præcist motiveret. Det er en rejse,
hvor man griner og græder sammen – fuldstændig trygt i
Roxanas erfarne, blide og insisterende hænder. Alle kommer
sikkert og meget mere klog på sig selv i land.«
Søren Lindhardt
Område Chef, Danmarks Radio (DR)

Om Roxana Kia
Roxana Kia er transformation. Hun er en af Skandinaviens
førende eksperter i at fremelske evnen hos den enkelte 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.
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den 21. - 23. april 2021
den 15.-17. september 2021
Alle kursusdage fra kl. 9.30 – 17.30.

Pris
Kursusgebyr er 22.500 kr. ekskl. moms.
Prisen inkluderer frokost og pauselækkerier alle dage.

Praktisk information
Der vil være højst 10 deltagere.
Kurset holdes på dansk.
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
Tårnet, Skabelonloftet
Refshalevej 167, 1432 København K

Mere information og tilmelding
Roxanas Producer, Rikke Mortensen,
rikke@roxanakia.dk eller + 45 3117 7042

Læs mere på
www.roxanakia.com.

