SERVICE EXCELLENCE - CHEFAKADEMIET
2015/2016, 24. FORLØB
En executive diplomuddannelse med fokus
på dit personlige lederskab, forretningsudvikling
og kundedreven innovation

FORMÅL
Et lederudviklingsforløb for erfarne chefer i servicevirksomheder. Chefakademiet har til formål at
udvikle ledere og deres virksomheder ved at:
•	udvide den enkelte deltagers ledelses- og forretningsmæssige kompetence og repetoire samt
udvikle netværk og styrke konkurrence- og innovationsevnen i service- og videnvirksomheder

•	skabe udvikling og resultater gennem Action
Learning baseret projektarbejde i egen virksomhed og gennem intensivt arbejde med virksomhedens og egne udfordringer i en serviceteoretisk
kontekst – fra tanke til handling

VED DELTAGELSE I CHEFAKADEMIET OPNÅS
•	Styrkelse af deltagerens personlige og ledelsesmæssige udvikling og handlingsrepertoire, herunder en øget indsigt i eget personligt lederskab
•	Metoder og værktøjer inden for serviceledelse,
strategi, forretnings-, team-, ledelses- og organisationsudvikling
•	Metoder og værktøjer inden for kundedreven
serviceinnovation og øget kunde-, markeds- og
relationsorientering
•	Stor indsigt i, hvorledes kundedreven innovation
og forretningsudvikling kan skabe værdi igennem
et tæt samspil med kunderne, der omsættes i
konkrete tiltag
•	Skærpet bevidsthed omkring og forståelse af brugen af strategisk HRM og kompetenceudvikling

•	Yderligere kompetencer i skabelsen af succesfulde
forandringer
•	En styrkelse af formidlings- og kommunikationsevnen
•	Større bevidsthed og forståelse af kultur, såvel i
relation til egen virksomhed som i et internationalt perspektiv
•	En opdatering af de nyeste servicemanagement-,
strategi- og marketingteorier samt øget indsigt i
morgendagens teknologiske muligheder, herunder anvendelse af sociale medier
•	Øget indsigt i brugen af forskellige styringsprincipper og værdiskabelse, herunder et strategisk
kompetenceløft, analytisk beredskab og viden
deling
•	Styrkelse af ens eget professionelle netværk

Et lederudviklingsforløb for erfarne chefer i servicevirksomheder

GENERELT
DELTAGERNES PROFIL
Deltagerne bør have lyst til at arbejde med egen
udvikling og have handlerum og opbakning med
henblik på udvikling – såvel ledelsesmæssigt som
forretningsmæssigt – i forbindelse med Action
Learning arbejdet. Deltagerne bør have mindst 5-10
års erhvervserfaring, heraf mindst 3-5 år i en chefstilling (leder for ledere eller leder for specialister). En
videregående uddannelse vil ikke være usædvanlig.
Deltagerne skal være motiverede til at bidrage og til
at arbejde med egen ledelsesmæssig udvikling og
med værdiskabelse gennem forretningsudvikling.
Opbakning fra deltagerens nærmeste chef øger
den enkeltes udbytte af uddannelsen markant. Det
forudsættes endvidere, at deltagerne kan deltage i
forelæsninger afholdt på engelsk.

PRIS
Prisen er kr. 129.900 ekskl. moms. Inkluderet i
prisen er 5 overnatninger på modul 2 i Frankrig og
6 overnatninger på modul 6 i USA. Øvrige moduler
foregår på CBS Executive på Frederiksberg, hvor
deltagerne selv er ansvarlige for evt. hotelovernatning. Desuden er deltagerne selv ansvarlige for al
transport.

LÆRING HELE LIVET – VIA SECA NETVÆRKENE
Uddannelsens læringsmæssige platform vedlige
holdes efter chefakademiets afslutning på deltagernes eget initiativ gennem faglige og sociale
aktiviteter i eget SECA-nets regi. Hertil kommer

mulighed for at deltage i tværgående alumni-aktiviteter sammen med de mere end 3000 dimitterede
fra CBS Executives programmer. SECA dimittender
har dermed mulighed for at blive en del af dette
netværk af erhvervsledere.

PROCESKONSULENTTEAM
Til hver af Action Learning grupperne tilknyttes en
erfaren proceskonsulent. Chefakademiets
proceskonsulentteam består af HR-chefer og -partnere fra konsortiets virksomheder samt af
programdirektør Stine Staffeldt.

DET FAGLIGE FUNDAMENT
Underviserne omfatter bl.a.:
•	Academic Dean, lektor Mogens Bjerre CBS
Executive og Institut for Afsætningsøkonomi,
Copenhagen Business School
•	Uddannelsesdekan, professor, dr. merc. Jan Molin
Copenhagen Business School
•	Prodekan for formidling, professor, ph.d.
Flemming Poulfelt CBS Leadership Lab.,
Copenhagen Business School
•	International innovationskonsulent,
Executive MBA, Lars Lundbye
•	Professor Kemii Kushida Stanford University
•	Professor Jennifer A. Chatman University
of California, Berkeley
•	Facilitatorer fra Disney Institute
•	Professor Thomas Ritter
• Adjungeret professor Alfred Josefsen

ET LEDER- OG FORRETNINGSUDVIKLINGSFORLØB OVER 10 MÅNEDER FOR ERFARNE CHEFER
I BL.A. FØLGENDE FØRENDE SERVICEVIRKSOMHEDER:

Et lederudviklingsforløb for erfarne chefer i servicevirksomheder

LEDELSESMÆSSIG UDVIKLING
MODULER
MODUL 1

MODUL 2

MODUL 3

SERVICELEDELSE
OG LÆRING

DET PERSONLIGE
LEDERSKAB

SERVICEKULTUR OG
FORANDRINGSLEDELSE

CBS EXECUTIVE

FRANKRIG

CBS EXECUTIVE

31. AUG. - 2. SEPT.
2015

27. SEPT. - 2. OKT.
2015

11. - 13. NOV.
2015

JULI

AUGUST

SEPTEMBER

OKTOBER

NOVEMBER

DECEMBER

ACTION LEARNING ARBEJDER
AL-DAG
8. OKT. 2015

AL-DAG
22. OKT. 2015

AL-DAG
30. OKT. 2015

AL-DAG
6. NOV. 2015

AL-DAG
26. NOV. 2015

PIT STOP OG AFSLUTNINGSSEMINAR

“Har det flyttet noget?” bliver jeg spurgt. Ja, det har – og på flere områder. Selvindsigt og evnen til at bruge mine stærke sider som
leder rigtigt, er nok det, der har flyttet mest for mig. Samtidig er jeg blevet bevidst om mine udviklingsområder, herunder især
værdien af at have medarbejdere og kolleger, der er stærke netop dér, hvor jeg selv er mindre god. Koblingen af stærkt personligt lederskab til ambitiøs forretningsmæssig udvikling giver synlige resultater, og jeg bruger fortsat læringen fra chefakademiet i
min hverdag – til glæde for både kunder, virksomhed, medarbejdere og mig selv. Det er blevet federe at være leder.”
Ivar Ravn
Tidligere deltager, direktør Seges, Planter & Miljø

FORRETNINGSMÆSSIG UDVIKLING

MODUL 4

MODUL 5

MODUL 6

SERVICESTRATEGI OG
STRATEGISK KUNDEUDVIKLING

SERVICEINNOVATION OG
VÆRDISKABELSE

CREATING SERVICE EXCELLENCE
OG SERVICE BREAKTHROUGHS

CBS EXECUTIVE

CBS EXECUTIVE

CALIFORNIEN, USA

20. - 22. JAN.
2016

29. FEB. - 1. MARTS
2016

AFG. DK 26. APRIL ANK. DK 3. MAJ 2016

JANUAR

FEBRUAR

TEMADAG
4. FEB. 2016

MARTS

APRIL

MIDTVEJSEVALUERING
7. APRIL
2016

MAJ

JUNI

AL-DAG
19. MAJ. 2016

PIT STOP

EKSAMEN

CBS EXECUTIVE

CBS EXECUTIVE

7. JANUAR 2016

9. JUNI 2016

“Nu tænker jeg udefra-og-ind, både i mit lederskab, i forhold til, hvordan jeg gerne vil lede min medarbejdere, men også rent
strategisk i forhold til udvikling og kundefokus. Personligt er jeg blevet mere målrettet og skarp på mål og proces, som følge af
min deltagelse i uddannelsen”.
Lone Ryberg
Skadechef Topdanmark

DEN LEDELSESMÆSSIGE UDVIKLING
Efteråret 2015
PERSONPROFIL
OG TO 360 GRADERS MÅLINGER
Inden uddannelsen begynder, gennemfører deltagerne en JTI-personprofilanalyse. Efter første modul
foretages en 360 graders måling, hvor henholdsvis
deltageren selv, medarbejdere, kolleger og deltagerens chef vurderer deltageren på vigtige ledelsesdimensioner, der er med til at afdække udviklingsbehovet. I slutningen af programmet foretages endnu
en 360 graders måling med fokus på den udvikling
og de forandringer, der er sket for den enkelte deltager i løbet af uddannelsen.

MODUL 1
Serviceledelse og læring
31. august – 2. september 2015
Begrebet service udgør stammen i det samlede
forløb, og modulet introducerer en række af de nyeste serviceledelsesværktøjer, går bag teorierne om
service management og sætter fokus på serviceinnovation. Sammenhængen mellem god ledelse,
medarbejderengagement og kundeoplevelse og
-værdi udgør den røde tråd via brugen af service
profit chain. Et væsentligt holdepunkt i serviceleverancen er ledelse og ikke mindst læring – både på
det individuelle og det organisatoriske plan. Derfor
arbejdes der med forudsætningerne for læring og
udvikling gennem arbejde med erkendelse, forståelse, commitment og teamansvarsfølelse. Action
Learning grupperne formes parallelt med introduktion af deltagerne via teambuildingaktiviteter, egen
ledelsesmæssige historie og anvendelse JTI-profilen.
På modulet gennemføres også observationer og
servicestudier i konkrete virksomheder.

MODUL 2
Det personlige lederskab
27. september – 2. oktober 2015, Frankrig
Efterårets studietur går til Frankrig for at give
deltagerne en fælles oplevelse i en helt anden
kontekst. Når deltagerne er langt væk både mentalt
og fysisk kan de bedre fordybe sig i arbejdet med
det personlige lederskab. På modul 2 er formålet
at videreudvikle det personlige lederskab og den
enkeltes ledelsesmæssige udvikling, herunder at
styrke lederen i at etablere, udvikle og vedligeholde
vigtige relationer. Modulet er tilrettelagt som en
vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg og
praktiske ledelsesmæssige øvelser i mindre grupper.
I AL-grupperne bearbejdes 360 graders analysen
i reflekterende teams, hvor den enkelte deltager
coaches i forhold til de ledelsesmæssige udviklings-

mål. Derudover arbejdes der med meningsdannelse,
organisatonisk kontekst, autoritet, autencitet og
teamudvikling samt coaching.

MODUL 3
Servicekultur og forandringsledelse
11. – 13. november 2015
På dette modul udvikler deltagerne deres evne til at
håndtere forandringer både hos sig selv og i egen organisation. Formålet er at skærpe deltagernes indsigt
i og forståelse af forandringsledelse, virksomhedskultur og integreret kommunikation. Ligeledes styrkes
den enkelte deltagers evne til at formidle strategier
og forandringer i virksomheden og til at udvikle
organisationsanalytisk kompetence. Der arbejdes
både med en klassisk styrings tankegang til forandringsledelse og en mere dynamisk, proces-orienteret og flertydig tilgang til at håndtere omskiftelighed,
forandringer og kompleksitet. Derudover præsenteres virksomhedsprojekterne, og der udarbejdes
en stakeholderanalyse til brug ved overvejelser om
forandringsstrategien.

LÆRING GENNEM ACTION LEARNING (AL)
Action Learning er en erfaringsbaseret udviklingsmetode, hvor hver deltager gennem erfaringsudveksling
og sparring i AL-grupper arbejder med egne ledelsesmæssige udviklingsmål. Arbejdet i grupperne
foregår under ledelse af en proceskonsulent på
fastsatte AL-dage på skift i deltagernes virksomheder.
Det materiale, der er fremlagt på de enkelte moduler,
herunder 360 graders målingen, bliver bearbejdet,
sat i perspektiv og relateret til den enkelte deltagers
daglige udfordringer. På AL-møderne inddrages også
deltagerens medarbejdere, kolleger og chef via fokusgruppeinterviews, da den størst mulige ledelsesmæssige udvikling netop sker i samspillet med vigtige
interessenter.

PIT STOP
7. januar 2016
På PIT STOP dagen fremlægger deltagerne med udgangspunkt i egne udarbejdede refleksionsrapporter
deres erfaringer og progression i deres ledelsesmæssige udvikling for de øvrige deltagere i AL-gruppen,
for proceskonsulent og for egen chef. Det anses for
væsentligt, at deltagernes chefer deltager på PIT STOP
dagen og ved afslutningsseminaret, da forankringen
i hjemmeorganisationen er altafgørende for effekten
og udbyttet af arbejdet med udviklingsmålene.

Et lederudviklingsforløb for erfarne chefer i servicevirksomheder

DEN FORRETNINGSMÆSSIGE UDVIKLING
Foråret 2016
Det forretningsmæssige udviklingsprojekt binder
modul 4-6 sammen og bygger videre på den ledelsesmæssige udvikling, deltagerne har gennemgået
på modul 1-3. Som optakt til modul 3 udvælger
deltagerne alene eller sammen i virksomhedsgrupper et emne, der har en strategisk og ledelsesmæssig
relevans for virksomheden. Projektet skal kunne
forankres i virksomhedens ledelse og målet er, at det
færdige resultat kan implementeres. Arbejdet med
projekterne har også det formål at vise sammenhængen mellem forretningsudvikling og ledelse – det ene
foregår ikke uden det andet. På baggrund af emnerne
opdeles deltagerne i temagrupper. Projektet bearbejdes og diskuteres i temagrupper og vil på modul
4, 5 og 6 blive udviklet yderligere bl.a. med fokus på,
hvorledes teorier og modeller kan forbedre projekterne. Projekternes forankring i egen organisation sikrer
dels intern opbakning og adgang til både ressourcer
og data, dels at muligheden for efterfølgende implementering øges væsentligt. Den forretningsmæssige
udvikling afsluttes med en præsentation og bedømmelse/eksamination af projektets kvalitet, analysemæssige dybde, anvendelighed og sammenhæng.
Ambitionen for virksomhedens udbytte af projektet
er, at værdien væsentligt overstiger investeringen i det
samlede forløb.

MODUL 4
Servicestrategi og strategisk kundeudvikling
20. – 22. januar 2016
Den enkelte deltager bringes på forkant med udviklingen inden for service management, marketing og
strategi. Begreber og modeller bringes i spil i forhold
til deltagernes egne virksomheder med henblik på
at udvikle nye vinkler og perspektiver på allerede
eksisterende områder. Der lægges bl.a. vægt på emner
som forretningsudvikling, relationsmarkedsføring,
brug af sociale medier og kundedreven innovation
samt på en perspektivering af strategiudvikling
og -værktøjer. Desuden afholdes kundeworkshops,
hvor deltagerne inviterer udvalgte kunder og eksterne samarbejdspartnere ind til et fælles inspirationsoplæg og en dialog om serviceinnovation med
henblik på at skabe gensidig inspiration, synergi og
innovation – samt tilføre samarbejdsrelationen nye
perspektiver. Formålet er at vise, hvilken værdi der
ligger gemt i kundernes indsigt, behov og kendskab
til virksomhedens leverancer.

MODUL 5
Serviceinnovation og værdiskabelse
29. februar – 1. marts 2016
Modulet fungerer som det fleksible modul i det samlede forløb. Rygraden i modulet er serviceinnovation,
værdiskabelse, performance management, positiv
klagehåndtering, co-creation samt business case som
metode koblet på egne projekter. I forbindelse med
PIT STOP dagen, melder deltagerne ind hvilke emner,
de anser for væsentlige i det fortsatte arbejde med
det forretningsmæssige udviklingsprojekt. Emner,
der tidligere har været behandlet her, har været:
Optimering og nøgletalsstyring, videndeling m.fl.
(modulets indhold prioriteres af deltagerne i samråd
med programledelsen).

MODUL 6
Creating Service Excellence og Service Breakthroughs
Afg. DK 26. april – ank. DK 3. maj 2016
USA
Forårets studietur går til Los Angeles og San Francisco, hvor deltagerne får inspiration til og indsigt
i, hvordan der skabes Service Breakthroughs og
forretningsmæssig udvikling med særlig vægt på
kundeorientering, service management, HRM og
branding. Studieopholdet lægger vægt på en dynamisk vekselvirkning mellem benchmarkingbesøg
hos førende serviceudbydere som fx 1 1/2 dag i Disney og faglig perspektivering ved universitetsbesøg
på bl.a. Stanford og Berkeley. Opholdet afvikles som
et løbende best practice studie, hvad angår den nyeste
service management- og marketingudvikling samt
brugen af ny teknologi og big data.

AFSLUTNING OG EKSAMEN
Fremlæggelse af det forretningsmæssige
udviklingsprojekt
9. juni 2016
Udviklingsprojekterne er enten gennemført individuelt eller i virksomhedsgrupper. Rapporterne
fremlægges i forbindelse med eksamen for de øvrige
deltagere, deltagernes egen chef og sponsorer samt
undervisere fra Copenhagen Business School. Rapporterne eksamineres ud fra en faglig og processuel
eksamination ud fra 12-skalaen.

Et lederudviklingsforløb for erfarne chefer i servicevirksomheder

CBS Executive, Frederiksberg

Le Barry, Frankrig

Stanford University, California

University of California, Berkeley

Læringen understøttes gennem deltagelse på studieture til Frankrig og USA.

OM CBS EXECUTIVE
CBS Executive er en selvstændig erhvervsdrevet fond
med mere end 20 års erfaring i at udvikle videnbaserede ledelsesprogrammer og programmer med
branchespecifikt fokus for både offentlige og private
organisationer. Vores målsætning er at udvikle ud
dannelsesprogrammer, såvel åbne som skræddersyede, der skaber værdi for vores kunder og opfylder
deres behov for viden og videreudvikling. Udviklingen sker i et tæt samarbejde med vores kunder
og undervisernetværk, bl.a. professorer fra CBS og
andre internationalt anerkendte universiteter og
uddannelsesinstitutioner. Vi leverer praksisnær
viden, som tager udgangspunkt i deltagernes egen
dagligdag og udfordringer. På de længerevarende
forløb vil der være projektopgaver med forankring
i virksomhedens forretning og ledelse, hvor målet
er, at det færdige resultat kan implementeres. CBS
Executive er en del af CBS campus og har til huse i

Porcelænshaven i den tidligere Kgl. Porcelænsfabriks
råvarebygning. I 2009 blev bygningen restaureret af
Henning Larsens Tegnestue og omdannet til et flot
uddannelsessted med lyse, inspirerende undervisningslokaler med glasfacade mod Frederiksberg Have.

PROGRAMLEDELSEN PÅ SERVICE EXCELLENCE
– CHEFAKADEMIET (SECA):
Stine Staffeldt, Programdirektør, CBS Executive
sts@cbs-executive.dk, tlf. +45 3815 6006
Mogens Bjerre, Academic Dean, lektor
Copenhagen Business School/CBS Executive
mogens.bjerre@cbs-executive.dk, tlf. +45 3815 6038
Jette Korsholm, Program Manager, CBS Executive
jko@cbs-executive.dk, tlf. +45 3815 6009
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