
 

Gør dine medarbejdere  
til verdens bedste! 
Velfungerende medarbejdere er en vigtig kerne i enhver virksomheds 

succes. Vil du lære, hvordan du kan inspirere dine medarbejdere til at 

skabe endnu flere succesfulde resultater? 

 

Så få en invitation til SLII® (at være situationsbestemt leder), hvor du 

får et enkelt og gennemprøvet ledelsesværktøj, som gør dig  

i stand til at tilpasse din ledelsesstil til den enkelte medarbejder, så I 

sammen kan præstere optimalt. 

 

SLII® er verdens mest udbredte ledelseskoncept og tager udgangspunkt 

i, at medarbejdere kan være på forskellige niveauer i forhold til at løse 

en opgave. Derfor skal ledelsestilen tilpasses disse niveauer. 

 

Med SLII® bliver du i stand til at kunne skabe endnu flere resultater 

ved at bygge bro mellem den daglige personaleledelse, de forretnings- 

mæssige udfordringer og målene for din virksomhed. 
 

Hvem kan deltage? 

Ledere  både nye og mere erfarne  som søger ny inspiration til at løse hverdagens 

ledelsesmæssige udfordringer. 

 

Hvordan forløber kurset? 

Kurset er praktisk orienteret, så du kan gå direkte fra kurset til din arbejdsplads og 

omsætte din nye viden til resultatskabende handling. 

 

Online materialer 

Alt materiale ligger på en online platform. Tankegangen bag SLII® vil derfor kunne deles 

elektronisk med lederens teammedlemmer. Du får ligeledes efter kurset adgang til en 

super anvendelig app, som du kan benytte i din daglige ledelse. 

KURSUS 

SLII® - at være 
situationsbestemt leder 
Ledelse ®  SLII®® 

Kontakt os Lene Bakgaard  Anders Moestrup 

  Tlf. +45 20235227 Tlf. +45 23358090 

mobako.dk lene@mobako.dk anders@mobako.dk 

Praktisk. 
Workshoppen forløber over  

2 dage.  
 
Begge dage kl. 08.00 – 16.00 
 

Afholdes på: 

Hotel Strandparken 

Kalundborgvej 58 

4300 Holbæk 

Dit udbytte af SLII® 

• Værktøjer til at inspirere og 

motivere medarbejderne til at 

nå virksomhedens mål. 

 

• Indsigt i egen ledelsesstil og i 

dit udviklingspotentiale som 

den bedste leder. 

 

• Viden og metoder til at få dine 

medarbejdere til at performe 

optimalt. 

 

• Træning i effektiv og målrettet 

kommunikation med det formål 

at udvikle dine medarbejderes 

kompetencer, selvtillid og 

motivation. 

 

• Træning i hvordan du skifter til 

matchende ledelsesstile.  


