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Lederudviklingsforløb for driftsledere i større udenlandske landbrugsbedrifter – alle driftsgrene.
Sammen med Thomas Asmussen, Genesi har DFA udviklet et lederudviklingsforløb
som retter sig mod medarbejdere med ledelses ansvar.
Kurset består af 2 x 3 moduler af 2 dage --- altså i alt 12 dage over halvandet år. Alle
kursus dage afvikles i Danmark – d.v.s. i Billund nær lufthavnen.
Thomas har mange års erfaring i undervisning i ledelse såvel af grupper som idividuelt
og har været tilknyttet flere af DFAs medlemmer. På DFAs konference den 14. januar
blev det bl.a. nævnt, at han er i færd med at lære 150 kinesiske enebørn - ansat hos
Scandinavian Farms - såvel samarbejde som ledelse.
Formål med lederudviklingsforløbet er:
 At udvikle deltagernes organisatoriske, ledelsesmæssige og personlige
kompetencer i forhold til fremtidens krav i større landbrugsvirksomheder.
 At skabe et lærende fællesskab, hvor ledelse og organisatorisk udvikling
kan diskuteres og udfordres.
 At sikre teoretiske input og aktuel træning, der skal skærpe ledernes opmærksomhed på organisationsstrukturer, ledelsesdisciplinen, og egen adfærd i dagligdagens ledelsesmæssige arbejde.

Virksomhedens udbytte:
 Virksomheden får en leder, der kan skabe stærke resultater i samspil med
sine medarbejdere.
 Lederen bliver en mere kvalificeret sparringspartner og udfordrer i forhold
til sin nærmeste leder.
 Virksomheden får en leder, der kan sikre gode processer og rutiner, som
kan udvikle produktiviteten og samarbejdet i afdelingen og virksomheden.
Deltagernes udbytte:
 At forstå lederens indflydelse på den kultur og de resultater virksomheden
præsterer.
 At forstå den virksomhedskultur der arbejdes i.
 At få større forståelse for egne adfærdstendenser og ledelsesmæssige
præferencer.
 At forstå de ledelsesmæssige krav og forventninger, der stilles i spændingsfeltet mellem egne, ledelsens og medarbejdernes behov.
 At kunne diskutere og vurdere hvordan den strategiske og ledelsesmæssige opgave fremadrettet kan gribes an.
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Det der gør en forskel ved forløbet:
 Den nærmeste leder deltager den første og sidste dag på forløbet, og
dermed sikres en større involvering fra begge parter. Det giver en helt ny
mulighed for implementering i hverdagens arbejde.
 Gennem dagene bliver der arbejdet med deltagernes aktuelle udfordringer, og der bliver givet plads til både dialog og sparring på disse udfordringer.
 Der udarbejdes både en lederskabsprofil og 360 graders måling, så deltagerne får feedback fra sine egne medarbejdere, leder og de øvrige deltagere.
 Der arrangeres virksomhedsbesøg (anden branche), hvor egen ledelsesmæssig praksis sættes i spil og udfordres med nye input.
 Deltagerne udfordres på egne samarbejdsmæssige og ledelsesmæssige
kompetencer.
 Der vil være mulighed for online sparring med den enkelte deltager.
 Der vil være input omkring kulturelle forskelles betydning for lederskabet.
 2 års forløb, hvor der arbejdes med ledelse på modulerne og mellem modulerne.
 Undervisningen foregår på Engelsk
 Antal deltagere: minimum 12 og maksimum 16
Modul 1 starter den 1. og 2. juni i Billund. Tilmelding senest 1. maj..
Pris for hele kursus forløbet 6.000 EURO. Dette beløb dækker såvel undervisning,
som ophold og fortæring. Rejseomkostninger til kursusstedet betales af kursus deltageren
Nærmere oplysning om kursusforløbet samt tilmelding til DFAs sekretariat eller
direkte til kursus leder Thomas Asmussen, www.genesi.dk

Udviklere og indledere:
Udvikler af forløbet:
Konsulentvirksomheden Genesi har eksisteret siden 2001, og arbejder med strategiske processer samt udvikling af organisationskulturer og ledere i både private og offentlige organisationer.
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Gennem de sidste 10 år har Genesi bl.a. arbejdet som konsulenter i større danske og udenlandske
landbrugsvirksomheder, og har i den forbindelse beskæftiget sig med udvikling af både bestyrelser, arbejdsgivere og øvrige ledelseslag. Genesi er ansvarlig for forløbets indhold og faglige niveau.
Konsulenterne på forløbet:
For at få størst udbytte af et lederudviklingsforløb som dette, er det vigtigt, at de personer der er
gennemgående på forløbet alle arbejder som konsulenter og undervisere for både landbrug og
andre erhverv. Det betyder, at nedenstående konsulenter i hverdagen arbejder med organisationsog lederudvikling ude i virksomhederne.
Jytte Rahbæk Smidt – ejer af MVR-consult:
Jytte arbejder med virksomhedsstrategi og udvikling i mange forskellige virksomheder i Danmark
og Grønland. Hun har en lang ledelsesmæssig erfaring, og på den teoretiske side har hun en HD, er
uddannet coach samt certificeret projektleder efter IPMA standarden. Hendes særlige stærke sider
er at koble teori og praksis i en proces, således at det skaber direkte udvikling i virksomheden,
både inden for ledelse og strategiudvikling.
Conny Thoftdahl Westphall – Partner i Genesi ApS
Conny arbejder med strategiprocesser og kultur- og lederudvikling i virksomheder, og er god til at
koble relevant og forskellig teori på hverdagens udfordringer og processer. Hun er god til at opnå
stor effekt såvel forretningsmæssigt og udviklingsmæssigt for deltagerne. Hun har 16 års erfaring
som konsulent med salg, ledelse og strategiarbejde. På den teoretiske side er hun uddannet
Cand.negot fra Syddansk Universitet, har en voksenunderviseruddannelse, uddannet Stress Management konsulent, Systemisk coach (individuel, avanceret, team) og har opnået Certificate i
Systemic Leadership and Organisation Studies.
Thomas Asmussen – Partner i Genesi ApS
Thomas arbejder med organisations- og lederudvikling i virksomheder, og er ikke bange for at
udfordre virksomhedernes ”hellige køer”, hvilket betyder at stærke dialoger og anderledes diskussioner opstår og fører til spændende udvikling. Han har gennem de sidste 14 år også arbejdet
som konsulent for både nationale og internationale landbrugsvirksomheder. På den teoretiske
side er han uddannet landbrugstekniker, HD-afsætning, pædagogikum fra DEL, systemisk konsulentuddannelse fra DISPUK og er i gang med en universitetsuddannelse som sociolog med speciale
i organisation og ledelse.
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