
PRO LEVEL
MASTERCLASS 
FORLØB
FOR NØGELPERSONER MED SPECIALISTVIDEN 

ET 4 MÅNEDERS FORLØB MED FOKUS PÅ AT 
SÆTTE DIN VIDEN I SPIL PÅ RETTE TID OG STED 

Det er ikke en nyhed at nøglepersoner med specialistviden er vigtige i en 
organisation. Det er desværre heller ikke en nyhed, at specialister alt for 
ofte bliver inddraget for sent i projekter/strategier, bliver flaskehalse eller at 
kritisk viden forsvinder i forbindelse med job- eller generationsskifte.
 
Det er en nyhed, at der nu findes et MasterClass forløb, der er skrædder-
syet så nøglepersoner med specialistviden får styrket deres kompetencer 
indenfor strategisk og organisatorisk forståelse, samarbejde og videns-
deling samt personligt lederskab.



VIL DU VÆRE PÅ FORKANT MED BEHOVET?
 
MasterClass forløbet henvender sig til dig, der er karriereorienteret og har mod på at indtage en mere 
proaktiv rolle, hvor du selv er med til at spotte organisationens behov og tilrettelægge, hvor og hvornår 
det er relevant at din specialistviden sættes i spil. Et MasterClass forløb som dette vil gøre en kæmpe 
forskel for både dig og din organisation.

NÅR DU HAR GENNEMFØRT FORLØBET MESTRER DU AT:
 

    Præsentere din faglighed på et stærkt fundament af personligt lederskab.

    Skabe gode samarbejdsrelationer og sikre vidensdeling på tværs af interessenter.

    Stille skarpt på hvor og hvornår organisationen har behov for din faglighed. 



UNDERVISNING
Vi baserer vores undervisning på validerede metoder, trends, 
erfaring og vores værdier samt krydrer programmet med 
inspiration fra håndplukkede gæsteundervisere. 
Vores undervisning veksler mellem indlæg, diskussioner og 
gruppearbejde, samt sparring på konkrete arbejdssituationer.  
 

 
Derudover vil der være online elementer og skriftlige  
opgaveark. 
Forud for hvert modul udfyldes et personligt forberedelsesark, 
der definerer ambition og målsætning for både deltager og 
virksomhed. 
 

MODUL 1
 
Strategisk og  
Organisatorisk  
forståelse

MODUL 2
 
Personligt Lederskab 
og Fremtoning

MODUL 3
 
Samarbejde og  
Vidensdeling

MODUL 4
 
Brænd igennem som 
PRO Level 

ARBEJDSFORLØBET
Mellem moduler arbejder deltagerne med en personlig  
udvikling- og handlingsplan, hvor viden fra moduler 
omsættes så det er realistisk og relevant at anvende i  
hverdagen. 

Umiddelbart før næste modul afleveres en refleksionsrapport, 
der beskriver hvad der er gået godt og mindre godt i den 
praktiske anvendelse af indholdet fra forrige modul. 



VIRKSOMHEDENS UDBYTTE
 
Nøglepersoner med specialistviden skaber stor værdi for forretningen og de skal være i stand til 
professionelt at navigere med gennemslagskraft på tværs af funktioner, interesser og roller. 

Dette PRO Level MasterClass forløb er skræddersyet kompetenceudvikling for specialister, der har 
mange kontaktflader på tværs af organisationen. Specialisten klædes på til at skabe værdifulde 
samarbejdsrelationer, forstå hvor i organisationen deres viden er vigtig og formår at blive inddraget 
rettidigt i projekter, strategier m.v. så disse ikke skal genbesøges på bagkant.

DIT UDBYTTE
 
Forløbet sætter fokus på hvordan din nøglefunktion skaber størst værdi i de forretningsmæssige 
resultater. Vi zoomer ind på centrale forretningsmæssige og organisatoriske dynamikker og 
klæder dig på med teoretisk viden, metoder og værktøjer, der kan omsættes direkte til din hverdag 
og virkelighed. 

Programmet er ens for alle, men din plan er individuel og tager udgangspunkt i din faglighed, dine 
personlige kompetencer, motivationsfaktorer og ambitioner. Du træner teorien i praksis undervejs 
og implementerer løbende de nye værktøjer. 



LISBET MENSA-ANNAN
LEDELSESRÅDGIVER OG MENTOR

    Executive MBA

    Har arbejdet med ledelse, strategi, optimering og organisationsudvikling.

    Motiveres af at skabe en sund samarbejdskultur, der fremmer innovation og trivsel

LAURA FAURSCHOU
FORRETNINGSRÅDGIVER OG SPEAKERCOACH

    Coach og Kurator for TEDxCopenhagen

    Har arbejdet med karriererådgivning, projektledelse, præsentationsteknik og coaching.

    Arbejder ud fra overbevisningen om at alle kan hvad de vil, hvis de lærer at finde kernen  
 og drivkraften i sig selv.



PELLE GULDBORG HANSEN
CEO & STIFTER AF INUDGEYOU

Adfærdsforsker ved Roskilde Universitet og 
førende ekspert i, hvordan man påvirker 
menneskelig adfærd ved hjælp af nudging. 
Pelle har en særlig interesse for adfærd på 
arbejdspladser og de psykologiske mekanis-
mer, der er på spil i vores kommunikation.

MAIBRITT SAERENS
DIREKTØR & STIFTER AF POWERACT

Uddannet skuespiller og integrativ coach. 
Som kommunikationsekspert er missionen at 
udvikle andres evne til at brænde igennem 
med faglighed foran publikum. Maibritt træner 
ledere, advokater, politikere m.fl. i personlige 
virkemidler og nonverbal kommunikation. 



DATO
3. og 4. oktober 2023: Modul I - Strategisk og Organisatorisk forståelse

31. oktober og 1. november 2023:  Modul II - Personligt Lederskab og Fremtoning

28. og 29. november 2023: Modul III - Samarbejde og Vidensdeling

9. og 10. januar 2024: Modul IV - Brænd igennem som PRO Level 

STED
Matrikel 1
Højbro Plads 10
1200 København K

1minuts gåafstand fra Gammel Strand metro station og 10 minutter  
fra Nørreport station.

PRIS
DKK 32.500,- ekskl. moms pr. deltager. 

Tilmelding til Laura Faurschou på 2049 4218 eller laura@phoenixacademy.dk.


