//Soul Leader®
Certificate Programme

Conscious PURPOSE-driven Leadership – changing business for good

PROGRAMMET TIL
LEDERE OG HR
PROFESSIONELLE;
DER VIL TAGE
DERES LEDERSKAB
OG PERFORMANCE
IND I DET NYE
PARADIGME TIL
GAVN FOR DEM
SELV, DERES
ORGANISATION OG
OMVERDEN.

TRANSFORMATIV LEDELSESUDVIKLING MED FORANKRING I FORRETNINGEN
Soul Leader® Certificate Programme er for ambitiøse
bevidste ledere, der har en ambition om at skabe
ekstraordinære resultater i vores disrupte, nye
virkelighed.
Førende eksperter og erfarne konsulenter fra ind- og
udland har designet en unik uddannelse, der kommer
omkring de helt store spørgsmål i tiden og fremtiden.
• Hvad vil det sige at være en ekstraordinær leder i

det nye paradigme?
• Hvordan leder og inspirerer du – i denne turbu-

•
•
•
•

SJÆL OG
BUNDLINJE

lente disrupte tid - til det oprigtige følgeskab, der
skal til for at skabe resultater?
Hvem er du som leder, og hvad bidrager du med
– som menneske og på bundlinjen?
Hvad er dit purpose (formål)?
Hvordan tager du dit lederskab til det næste
niveau?
Hvordan sætter du retning på og kraft bag dit
lederskab, så du og din organisation oplever, at
du og dit team skaber ekstraordinære resultater?

Vi står midt i et paradigmeskifte hvor virkeligheden er
kompleks, uforudsigelig og hele tiden i forandring med
en sådan eksponentiel hast, at markedet og konkurrenters ageren ikke kan forudsiges, og organisationer
ikke kan flyttes i bestemte retninger med traditionelle
ledelsesværktøjer, planer, kontrol, strategier og visioner.
Den tænkning, der har skabt vores tids udfordringer, kan
ikke hjælpe os med at løse dem. Etablerede strukturer
og det normale smuldrer. Derfor må vi som ledere
ændre vores normale forståelse af ledelsesgerningen.
Grundlæggende handler det nye paradigme om ‘vi’, samarbejdende fælleskaber, helheder og sammenhænge,
formål, autenticitet, sjæl og højere bevidsthed.
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Det forrige hold blev hurtigt booket med 32 ledere –
læs her og se en kort inspirationsfilm, om hvordan det
har skabt markant bedre resultater for dem selv og
deres respektive organisationer.
Bliv inspireret af deltagere fra tidligere hold og fra
forretnings-integrerede interne ledelsesforløb via
www.soulworks.dk
Hvis du ønsker du at blive inspireret af cases fra inhouse/interne programmer, hvor forretningsintegrerede
ledelsesprogrammer baseret på Soul Leadership®
nationalt og internationalt har skabt markant bedre
resultater, er du hjertens velkommen til at kontakte os:
info@soulworks.dk

”Soul” bruger vi som metafor for ledere, der - i modsætning til egoets selvoptagethed, som er sig selv nærmest - i stedet leder med en skarpere bevidsthed, der
ser og tager vare på helheden. Det er vejen til resultater
i det nye paradigme. En Soul Leader er bevidst om sit
eget ”purpose” / WHY / formål og forstår, hvordan det
resonerer med organisationens formål.
Mennesker følger ikke planer, visioner og strategier, men
formålsdrevne ledere, der er i kontakt med deres mest
autentiske ståsted og højeste bevidsthed (soul) – dét er
en ledelseskraft, der skaber mening og ekstraordinære
resultater i den verden, vi lever i nu.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

UDBYTTE FOR DIG
OG DIN ORGANISATION

“Jeg kan varmt anbefale at

bruge Soul Leadership® som
leder og HR professionel, hvis
man har en ambition om at
skabe markant bedre resultater i vor tids nye paradigme.
Jeg har udviklet en knivskarp
bevidsthed gennem mit samarbejde med SoulWorks!”
— Anja Leschly, HR & Communication Manager, Zacco A/S
“Min resultatskabelse er
markant forbedret! Soul
Leader®-uddannelsen kan
klart anbefales, hvis du er klar
til at finde svarene på nogle
eksistentialistiske spørgsmål.
Udbyttet vil være en drastisk
og positiv forandring i din
væren og i dit virke som menneske og leder”
— Kenneth Egelund Schmidt,
CIO Pensam

“Kort efter min deltagelse på
Soul Leader®- forløbet blev
jeg forfremmet fra at have
HR- ansvaret for 300 til 2000
medarbejdere! Gudskelov
jeg netop har været igennem
Bettina og teamets kyndige
hænder, ellers ville jeg ikke
i samme grad have følt mig
rustet til denne nye, store
opgave. Forløbet har givet mig
en enorm ballast, en hvilen
i mig selv, indsigt og nogle
helt konkrete ledelsesgreb og
metoder!”
— Pernille Sandberg Kujundzic, Director HR & Communication, Falck Group Assistance
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Formålet med denne uddannelse for ledere og HR-professionelle
er at øge den enkelte deltagers evne til at blive en inspirerende
rollemodel, der leder fra et højt bevidsthedsniveau og derigennem
skaber ekstraordinære resultater i vor tids nye paradigme.
Uddannelsen inspirerer til handling, leverer ny viden, visdom og
konkrete praksismetoder til at skabe et solidt ’indre kompas’. Herfra
forstærker du dit personlige lederskab gennem et øget bevidsthedsniveau, træffer bæredygtige beslutninger og – ikke mindst – mod til
at eksekvere dem.
Man er sjældent helt den samme efter at have deltaget – man er
blevet mere sig selv; essensen af hvem man egentligt er.
Alt hvad vi arbejder med igennem uddannelsen relaterer og kobler
vi til dit daglige arbejde samt til din organisations strategier, mål og
visioner.
Et Soul Leader® forløb er også en pause og et rum, hvor du får
tid til refleksion og skaber en platform og et afsæt til udvikling og
forandring. Både personligt og også i forhold til dit team og din
organisation. Vi hjælper dig med at udvikle dine styrker og dit
“purpose” indefra og ud.
Du vil stå stærkere, mere tydeligt og mere autentisk. Du vil opdage
nye sider af dig selv og opleve, at du kan trække på nye kræfter og
ressourcer i forhold til dit lederskab. Vi skaber Ledelseskraft! Sammen med dig. Vi lægger vægt på, at din personlige udvikling gør dig
til en bedre leder. At refleksioner, tanker og personlige erkendelser
og commitments bliver til handling - i praksis. I dit liv generelt og
specifikt i forhold til dit lederskab.
Vi er optaget af, at din deltagelse i Soul Leader®programmet bliver
en speciel og effektfuld rejse sammen med andre ledere. Du får
nye venskaber og dybe relationer med ligesindede ledere, der også
ved, at der skal nye tilgange og højere bevidsthed til for at kunne
performe og skabe bedre resultater. Bånd, der kan vare i årevis.
Vores rejse sammen vil påvirke den måde, du forvalter dit liv og dit
lederskab på i forhold til dine drømme – når du drømmer stort! Og
din organisation vil opleve, at du sætter retning på en endnu mere
kraftfuld måde.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

EKSEMPLER PÅ UDBYTTE:
• Du styrker dit personlige lederskab og bliver i
stand til at skabe transformationer i dit team
eller i din organisation, så du og I kan skabe
endnu bedre resultater i den nye virkelighed,
vi befinder os i.
• Du forstærker din evne til at lede autentisk, inspirerende og formåls-drevet og
derigennem skabe passionerede samarbejdende fællesskaber fulde af mening, tillid og
engagement.
• Du uddyber din forståelse af ledelse, teams
og ressourcer, og hvordan man arbejder
med dem med henblik på at skabe high
performance og ekstraordinære resultater i
organisationen.
• Du får klarhed over dit Soul purpose – dit
dybeste formål / dit ”indre kompas” som
leder.
• Du designer dit ’Leadership Manifesto’ –
måden, hvorpå du navigerer og leder ud fra
dit Soul purpose.
• Du træner gennem bevidsthedsarbejde at
være resilient – at kunne se muligheder i det
usikre, bevæge dig i kaos og være bevidst
om, hvad der egentlig udspiller sig.

OM SOULWORKS

Flere end 1000 ledere og HR-professionelle har valgt
at gennemføre vores certificerede lederuddannelser/
programmer. Deltagerne kommer fra flere hundrede
forskellige virksomheder fordelt på 10 forskellige lande.
Deltagerne beskriver, at dette program har givet dem
noget særligt i forhold til adskillige andre lederpro-

grammer, de har deltaget i. Du kan læse eksempler på
testemonials på www.soulworks.dk
Gennemgående er feedbacken, at det har været et
transformerende forløb både professionelt i deres respektive organisatoriske kontekst og for dem personligt.

Mere end 1000 ledere og HR-professionelle har valgt
og gennemført vores certificerede lederuddannelser og
endnu flere har gennemført de interne forretningsintegrerede ledelsesprogrammer.
SoulWorks unikke bidrag er, at gøre ledere og organisationer i stand til at skabe resultater i særklasse i vor
tids disruptive virkelighed; via interne forløb med fokus
på forretningsintegreret ledelsesudvikling samt åbne
certificerede lederuddannelser. Vi har 20 års erfaring i
ind- og udland med at designe og implementere interne
lederudviklingsforløb med forankring i forretningen.

skarpt ind på jeres behov og ambitioner og herfra sammensætter vi det bedste team til at løse opgaven. En af
vores styrker er at koble ledelse og forretning sammen;
og derigennem facilitere jer til at skabe endnu bedre
resultater.
Book et møde med os for at høre, hvordan vi i samarbejde kan løfte jeres ledelseskompetencer, bevidsthed og
dermed resultatskabelse til nye højder.

Du vil møde erfarne ledelseseksperter, proceskonsulenter og soulfulde executive coaches, der alle er optaget af
at gøre den enkelte leder og organisationen i stand til at
skabe resultater i særklasse i det ny paradigme. Vi stiller
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• Du udvider din bevidsthed til nye højder –
fx forstærker du din evne til at hæve dig
over egoets vante tænkning og mønstre og
i stedet tænke og navigere i større helheder
og i mere komplekse sammenhænge.
• Du oplever transformererne læring vedrørende din egen udvikling som leder
- herunder at afdække egne og andre
begrænsende overbevisninger og blind spots
og finde måder at eliminere dem på.
• Du træner din hjerne og dit nervesystem til
at være skarpt, klarsynet og nærværende
midt i en tempofyldt hverdag.
• Du erhverver en forståelse for og lærer om
de vigtigste egenskaber ved en Soul Leader®.
• Du fordyber din selvindsigt og forstærker din
evne til at skabe tillidsfulde stærke relationer – en forudsætning for at få værdifuldt
samarbejde.
• Du bliver i stand til at lede dine medarbejdere til at finde deres formål og inspirere
dem til på balanceret vis at få lyst til at levere
gode resultater.
• Du styrker dit personlige lederskab markant,
så du bliver i stand til at skabe markant bedre
resultater til gavn for dig selv, organisationen
og verden.

Hvis du ønsker du at blive inspireret med konkrete cases
fra in-house/interne programmer/forløb, hvor forretningsintegrerede ledelsesprogrammer baseret på Soul
Leadership® nationalt og internationalt har skabt markant bedre resultater hos vores kunder, er du hjertens
velkommen til at kontakte os: info@soulworks.dk

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

FAKTA OM UDDANNELSEN

Uddannelsen tilbydes som såvel et åbent forløb med
deltagere fra forskellige organisationer; som et internt
forløb for jeres ledere/HR professionelle. Og på hhv.
dansk og engelsk efter ønske.

HVEM DELTAGER?

Deltagerne på Soul Leader® Programmet er typisk
top-, mellem- og funktionsledere og HR professionelle, der har udviklet en god måde at fungere på
og som er nysgerrige efter at udvikle deres iboende
potentiale. De lever et travlt ledelsesliv og har en
ambition om at lede autentisk ud fra et højere formål
og en højere bevidsthed, og herigennem skabe
ekstraordinære resultater til gavn for både medarbejdere, bundlinjen og verden.

INVESTERING

Samtlige undervisningsdage, certificeringen, samtlige
individuelle one2one Soul Leadership® coachingsessioner, løbende feedback- og forward på opgaver,
audioguides i alt kr. 35.000,- ekskl. moms.
Early bird rate kr. 31.000,- ekskl. moms ved tilmelding og betaling mere end to måneder før første
modul. Særpris ved samlet tilmelding af 3 eller flere
deltagere fra samme virksomhed og endvidere for
ledergrupper.
Ønskes det, kan effekten af din deltagelse – for dig og
din organisation - måles på baggrund af ROI & Impact
measurements, som er udviklet i samarbejde med en
international prisbelønnet ekspert.

UDDANNELSENS STRUKTUR

Uddannelsen løber over 4 måneder og er tilpasset en
travl hverdag. Den består af forskellige læringsstrukturer for at sikre optimal læring og forankring i det
personlige lederskab og i den organisatoriske virkelighed.
Forløbet er en vekselvirkning mellem undervisningsmoduler, hhv. 2+2+2+1 hele undervisningsdage og personlige one2one coachingsessioner samt
løbende opgaver som relateres direkte til det enkeltes
lederskab og den organisatoriske kontekst. Vi sikrer
løbende en optimal sammensætning af undervisere
fra fakultetet.
Når du har bestået Certificeringen som Soul Leader®,
har du direkte adgang til overbygningen,
Master Soul Leader® Certificate programme.
Se de forskellige holddatoer i et særskilt dokument.

ONE2ONE SOUL LEADERSHIP® COACHING

For at sikre, at de dybe indsigter, du erhverver
gennem programmet, bliver anvendt i din hverdag,
modtager du 3 individuelle One2one Soul Leadership® coachingsessioner. Her handler det om dig, dit
indre og ydre lederskab. Vi skaber et fortroligt frirum
for refleksion, nye horisonter og resultatmæssige
gennembrud.
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IMPLEMENTERINGSPROJEKTET

Når du starter på Soul Leader® Certificate Programme,
medbringer du et selvvalgt personligt implementeringsprojekt relateret til dit lederskab og koblet til et konkret organisations- eller forretningsudviklings-projekt
i din virksomhed. Endvidere arbejder du gennem
hele programmet med, hvad dit personlige purpose
(formål) er, og hvordan det manifesterer sig, så du og
organisationen får optimalt udbytte af det.

FORANKRING – DIN SOUL LEADER® PRAKSIS

Efter hvert modul modtager du dybe og virkningsfulde træningsopgaver, øvelser og audio guides/
guided soul meditations, der skaber solid og autentisk
refleksion og praksis i din hverdag som leder og i dit
liv - fra dag ét.

CERTIFICERING

Programmet har en afsluttende skriftlig og mundtlig
certificering, der skal bestås for at blive certificeret
Soul Leader® (Certificeringen er udarbejdet i samarbejde med ledelsesprofessor fra CBS). Vi har tidligere
– gennem 20 år - ført langt over 1.000 ledere
gennem længere, certificerede lederuddannelser og
endnu flere gennem interne forretningsintegrerede
lederudviklingsprogrammer koblet til mål og strategier. Vi sikrer, at atmosfæren og formen til certificeringen er tryg og lærende.

INDHOLD

Vores forløb og proces sammen kombinerer teori,
metoder og praksis på en måde, der sikrer optimal
læring og effekt. Vi arbejder ud fra en eklektisk
forståelsesramme og tager ikke udgangspunkt i én
teori eller arbejdsmetode, men inddrager mange
forskellige perspektiver. Herudover henter vi løbende
inspiration fra internationale succesfulde inspirerende
ledere, som har skabt ekstraordinære resultater i det
nye paradigme. Vi henter også løbende inspiration
fra nye forskningsmæssige landvindinger fra områder
som neurovidenskab, kvantefysikken, udviklingspsykologi og ledelsesteori fra verdens førende
forskere og universiteter.
Vi inddrager teori fra bla. neurovidenskab i kvantefysik, nyeste forskning fra internationale ledelseseksperter og business schools, kognitiv videnskab,
det integrale perspektiv og tænkning, systemisk og
narrativ tænkning, inspiration fra de postmoderne
praksisser, meditation i ledelsesmæssig kontekst,
energy management, emotionel- og spirituel/soul
intelligens, native wisdom, de 7 Bevidsthedsniveauer,
de 6 essenskvaliteter for lederen i det nye paradigme,
Teori U, ledelsespsykologi og filosofi fra traditioner i
både vest og øst oversat til ledelse. Og mange andre
relevante teorier og praksisser. Alt sammen med
det formål at skabe nye perspektiver og veje til det
personlige lederskab og den organisatoriske udvikling.
Formen er oplevelsesbaseret og forankret i den
organisatoriske virkelighed.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

JERES TEAM

På såvel de virksomhedsinterne ledelsesudviklingsforløb
som på de åbne certificerede uddannelser (Soul Leader® samt Master Soul Leader® Certificate programmes)
sammensætter vi det optimale team af undervisere fra
fakultetet efter jeres behov.

Hver deltager får desuden tilknyttet en personlig soulfuld Executive Coach for at sikre, at alt det nye, du lærer,
bliver til meningsfulde, dybe personlige indsigter, nye
horisonter og resultatmæssige gennembrud - til gavn
for dig, organisationen og verden.

I vil opleve, at der både er hovedundervisere, som
underviser jer og faciliterer processer gennem hele
forløbet - og gæstelærere, der inspirerer med ca 1 1/2
times inspirerende indlæg.

Læs mere nedenfor om de udvalgte kapaciteter, som
har været med til at designe et - nu dokumenteret succesfuldt - bud på fremtidens resultatskabende ledelsesstil - Soul Leadership®.

SOULWORKS TEAMET´S UNDERVISERE, FACILITATORER OG COACHES
(PÅ HVER AF DE ÅBNE CERTIFICEREDE HOLD PÅ SOUL LEADER CERTIFICATE PROGRAMME
FØLGER 3 HOVEDUNDERVISERE/FACILITATORER JER HELE UDDANNELSEN IGENNEM; OG DER
UDOVER FÅR I INSPIRERENDE INDLÆG FRA 2-3 KONSULENTER/GÆSTELÆRER FRA TEAMET)
BETTINA CLEMENT
Founder of SoulWorks & Trusted Advisor. Bettina
Clement er ekspert inden for purpose-driven and high
consciousness leadership og organisatoriske forandringsprocesser. Igennem 20 år har hun sammen med
sit team designet og implementeret store interne
forretningsorienterede lederudviklingsprogrammer og
purpose-drevne forandringsprocesser for en lang række
af landets største virksomheder samt i udlandet - med
markant bedre resultater til følge.

Coach Fede- ration. Hun er kendt for sin evne til at
inspirere, konstruktivt udfordre og få det bedste frem
i mennesker og organisationer og for sine fremsynede
tanker om det nye paradigme indenfor ledelse. Hun
implementerer sammen med sit team adskillige forretningsorienterede lederudviklingsforløb med det ny
paradigmes ledelsesform - Soul Leadership® - i flere
store danske og internationale virksomheder. Hun er
en anerkendt Exe-cutive Coach, Speaker og underviser i
ind- og udland.

Bettina Clement er oprindelig uddannet markedsøkonom, har den højeste udmærkelse fra International

ANNETTE ADELHARDT
Annette er censor, Executive Coach og underviser hos
SoulWorks. Annette har mange års erfaring som både
organisations- og chefudviklingskonsulent i offentlige
og private organisationer. Hun er uddannet Master i
kommunikation og supervision. Annette er desuden
International Certificeret Co. Active Coach, Certificeret

Organisations-, Relations- og Systemisk Coach, ICF Certificeret Professionel Coach og har siden 2001 arbejdet
som Executive Coach i in- og udland. Annettes fokus er
den anerkendende og løsningsfokuserede tilgang krydret med en stor passion for forandringsledelse.

LISA FERBING
Lisa er Executive & Leadership Coach og underviser hos
SoulWorks. Hun er formand for DJØF- Danmarks Juristog Økonomforbund. Lisa er cand.jur. med efterfølgende
lederuddannelser, herunder på Insead og er certificeret
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Executive Coach (medlem af ICF). Hun har erfaring
med både internationalt og dansk bestyrelsesarbejde.
Arbejder i dag som Ledelsesrådgiver og professionelt
bestyrelsesmedlem.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

BO HEIMANN
Underviser, facilitator og coach hos SoulWorks. Bo har
en M.A. Ledelses- & Organisationspsykologi, en Bachelor
i Journalistik og supplerende uddannelser i psykoterapi

og systemisk proceskonsultation. Han fik sine første buddhistiske belæringer i 1998, og er i dag meget vidende
om buddhistisk filosofi og meditation/Mindfulness.

GLENN JACOBSEN
Glenn er Executive Coach og underviser hos SoulWorks.
Han har arbejdet som strategisk rådgiver, erhvervscoach, underviser, foredragsholder og forfatter i over 20
år. Han har herudover arbejdet som bl.a. produktchef og
marketingdirektør i forskellige større virksomheder.
Han er uddannet HA, Cand. Merc. i strategi/afsætning
og HD i ledelse/organisation. Han har herudover uddannet sig i bl.a. coaching og personlighedspsykologi.

Hans arbejdsområde hos SoulWorks er: ”strategies,
brands & people”, hvor han bl.a. arbejder med identitet,
soul purpose, strategi, ledelse, organisation, kommunikation, marketing, salg samt branding på såvel organisations- som individniveau. På individniveau arbejder han
bl.a. med personlig ledelse, branding og kommunikation, herunder med afsæt i det autentiske personlige
lederskab at definere, iscenesætte og kommunikere sit
personlige brand i forskellige touch points både internt
og eksternt.

SOLVEIG HANSEN GJERDING
Executive Coach og underviser hos SoulWorks®. Solveig
er erhvervspsykolog, psykoterapeut og specialist i
Arbejds- og Organisationspsykologi. Hun har mange års
erfaring med såvel coaching, organisationsudvikling og
lederuddannelse i private og offentlige virksomheder.

Solveig er en af de første herhjemme, der arbejdede
med og videreudviklede Appreciative Inquiry og den
anerkendende tilgang og er medforfatter til bla. bestselleren ‘Slip anerkendelsen løs’.

BENT NIEBLING
Executive Coach og underviser hos SoulWorks. Han
har gennemført over 15.000 timers coaching af top- og
mellemledere og har en baggrund som leder i bl.a. Undervisningsministeriet, Dansk Industri, TEC og Danmarks
Erhvervspædagogiske Lærer-uddannelse.
Bent er autoriseret i bl.a. Jungs typologi, og MBTI samt

har adskillige efteruddannelser inden for psykologi og
mindfulness. Han er endvidere forfatter og medforfatter
af en række lærebøger for bl.a. Industriens forlag samt
Lærebog i kommunikation og coaching. Bent værdsætter at arbejde med ledere, som tager sig selv og livet
alvorligt nok til, at de forfølger deres mål og drømme.

PERNILLE JACKSON
Pernille Jackson er Executive & Leadership Coach og
underviser hos Soulworks. Hun har mange års erfaring
fra både private og offentlige organisationer, hvor hun
har været med til at sætte ambitiøse mål for implementering af store forandringer og omstillinger. Hun er
uddannet økonom fra finansverden, HD(O), Certificeret
Systemisk Coach & Processfacilitator og har en lang
række efteruddannelser inden for ledelse, udvikling og

kommunikation.
Pernille trækker på en solid praktisk og teoretisk erfaring
med HR, change management, ledelses- og organisationsudvikling, performance management samt assessment af effektive ledergrupper fra sine stillinger som HR
direktør, leder og konsulent.

PATRICK TANG
Executive Coach og underviser hos SoulWorks. Patrick
er erhvervspsykolog (MSc.) med 18 års erfaring som HR
Manager, HR Business Partner og HR udviklingskonsulent hos Deloitte, Region Midt, Vestas, B&O og SHL/CEB
Gartner. Han bidrager med perspektiver fra både det private og det offentlige, som intern og ekstern konsulent
samt nationalt og internationalt. Patricks uddannelse og
erfaring integrerer: ledelses- og organisationsudvikling,
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psykisk arbejdsmiljø og procesoptimering. Han dækker
en bred vifte af HR udviklingsleverancer, der spænder
fra det strategiske til det operationelle: lederudvikling,
coaching, organisations- og forandringsledelse, design
og facilitering af processer, undervisning samt psykometrisk testning. Patrick er en faglig stærk HR udviklingsspecialist, der opnår tillid i øjenhøjde igennem
åben nysgerrighed, en analytisk tilgang og humor..

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

LISELOTTE MOSBÆK
Anerkendt cand.psych. og har mere end 20 års erfaringer i at udvikle teams og organisationer. Liselotte vil
gennem sit virke i fakultetet give sit fler årige, intensive
arbejde bl.a. med Otto Scharmers banebrydende Teori U

videre på en konkret og anvendelig måde, så deltagerne
i praksis videre udvikler deres evne til at lede innovations- og transformationsprocesser.

HANNE LINDBLAD
Hanne Lindblad er Executiveog Leadership Coach,
inspirator samt underviser hos SoulWorks®. Hun er en
af vor tids purpose-drevne ledere, der i praksis har levet
det nye ledelsesparadigme. De sidste 5 år har hun siddet
som CEO i mobilselskabet Call me, der er et af Dan-
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mark’s bedste eksempler på en moderne formålsdrevet
virksomhed. Hun er thought leader indenfor Conscious
capitalism, det formålsdrevne lederskab og tillid som
vækstdriver. Hun er oprindelig uddannet Cand.negot og
har siden taget IAA og Insead og uddannet sig til Coach.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

GÆSTELÆRERE HOS SOULWORKS
HENRIK HOLT LARSEN
Professor, dr.merc., cand.polit. og psych., er én af
Danmarks førende eksperter indenfor HRM, personaleledelse, ledelse og management. Han forsker på CBS, og
har udgivet over 30 bøger samt mere end 175 danske og

udenlandske artikler om HRM. Henrik er både underviser på Soul Leader® certificate Programme og meddesigner af certificeringen til Soul Leader®

ANNE SKAARE NIELSEN
Fremtidsforsker, forfatter og partner i Future Navigator. Hun er uddannet biolog og cand.scient.pol. Hun
arbejder på at bringe organisationer fra idé til succes,
og rejser rundt i hele verden som foredragsholder og

provokatør, samt sidder i en lang række bestyrelser og
Advisory Boards. Hun har tidligere været medlem af
Etisk Råd og Videnskabsministeriets IKT-forum.

JENS MOBERG
Han har som tidligere VP i Microsoft og som CEO hos
Better Place Denmark igennem en årrække sat sit
tydelige præg på dansk erhvervsliv. Han er kendt for sine
fremsynede tanker om og personlige tilgang til

ledelsesgerningen. Titlen på hans seneste bog er ‘Rettidig omsorg’. Han sidder i dag i bestyrelsen for bla.
Grundfos A/S og Post Nord AB.

EMILIA VAN HAUEN
Cand.scient. soc fra KU, HD(A) og IAA, og arbejder som
trendrådgiver, foredragsholder og er en af landets mest
citerede sociologer. Hun har speciale indenfor moderne
livsformer og tendenser i samfundet. Hun er forfatter af

adskillige succesfulde bøger. Hun er desuden bestyrelsesmedlem i flere organisationer, bla. Messecenter
Herning.

KIM GØRTZ
Chefkonsulent & ekstern lektor på CBS. Kim er uddannet
på Københavns Universitet med filosofi som hovedfag
og har undervist og vejledt på CBS, RUC og SDU og lavet

et erhvervs-ph.d.-projekt om coaching, ledelse og engagement. Kim er forfatter af flere bøger og artikler om
coaching, værdier og filosofi i erhvervslivet.

CHRISTIAN HAVE
Kreativ direktør i Have Kommunikation, som han
grundlagde i 1983. Han har derudover sin egen rådgivningsvirksomhed, hvor han arbejder som rådgiver for
individuelle aktører, særligt inden for den kreative og

kulturelle verden. Christian Have en benyttet foredragsholder og aktiv deltager i den offentlige debat. Han
har desuden skrevet flere bøger om kommunikation,
publikumsadfærd og berømmelseskulturen.

GENPO ROSHI (BIG MIND)
Zenmester Hawaii, Genpo har studeret og praktiseret
budd-hisme siden 1972. Han er grundlægger og tidligere
abbed af Kanzeon Zen Center, og har udviklet Big Mind
processen, som kombinerer buddhistiske indsigter med
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vestlige psykoanalytiske idéer. Han har organiseret Big
Mind retreats og arrangementer nationalt og internationalt. Han er forfatter til en række bøger om buddhisme og Big Mind-processen.

[ SoulWorks | +45 29 12 12 16 | info@soulworks.dk ]

PRAKTISK INFO
VED DEN ÅBNE
CERTIFICEREDE
UDDANNELSE

Uddannelsen tilbydes på Sjælland (København og lidt
nord for København), i Jylland og i udlandet – og på hhv.
dansk og engelsk. Kontakt os for information omkring
forskellige holddatoer.
Hvis du ikke kan nogle af de fastsatte datoer, kontakt os
for at høre om andre datoer/hold/muligheder.
SoulWorks forbeholder sig retten til at foretage diverse
praktiske ændringer (datoer, undervisningsholdet og
lokation).

samt muligheder for at afholde hold og certificering
internt i organisationen samt forretningsintegrerede
ledelsesudviklingsforløb.
Hvis du ønsker at blive inspireret med konkrete cases fra
in-house-programmer/forløb, hvor forretningsintegrerede ledelsesprogrammer baseret på Soul Leadership®
nationalt og internationalt har skabt markant bedre
resultater hos vores kunder, er du hjertens velkommen
til at kontakte os.
Vi glæder os til at møde dig!

Hvis du ikke kan nogle af de fastsatte datoer, kontakt os
for at høre om andre datoer/hold/muligheder. Hvis der
er én af datoerne eller to halve dage, du ikke kan, har
du stadig mulighed for at deltage. Coachingsessioner
høre mere om andre holddatoer end de annoncerede
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