
Karrierevalg & kompetencer

- Overvej din karrierevej – snoet eller lige

- Prestigen er i linjen – tæt på  kunderne og pengene
- Pas på den pink ghetto
- Hold fokus på din plan – lad dig ikke flattere
- Blive længe eller skifte ofte?
- Vær synlig – internt og eksternt

Personlig styrke

- Pas på din sundhed
- Kend dig selv
- Hold fast i dine værdier
- Hav et growth mind-set

Support professionelt

- Hold fat i de gode chefer på din vej
- Vælg dine mentorer
- Har du en ven på arbejdet?
- Netværk – vælg med omhu og skift undervejs
- En coach/ erhvervspsykolog er guld værd!

Support privat

- Køb dig til hjælp
- Lad andre (din mand) komme til
- Hav venner der støtter dit valg
- Prioriter det vigtigste

Din base

Anne	Melchiorsens	gode	råd



Hvad arbejdet med ledelse har lært mig…

• Gå efter bolden ikke efter manden
• Der kommer altid en runde til
• Autoriser dig selv – ”be a senior leader”
• Ledelse foregår i små grupper
• Tag den svære samtale
• Hold fokus på proces og indhold – gå på metaniveau
• Declare victory!

Anne	Melchiorsens	gode	råd



ARBEJDSFOKUS
Mindre detaljen - mere	op	i helikopteren

Synlighed før arbejdsomhed
Relationer før opgaven

Få ofte feedback

FREM	I	KARRIEREN
Gå den	ekstra mil	og vær hjælpsom

Don´t	be	a	bitch	- be	a	darling
Sig	hvad du	vil og fortæl dine	resultater- højt

Arbejd på tværs af organisationen

ARBEJDSPLADSKULTUR
Check	arbejdspladskulturen før jobskifte

Flyt dig	hvis den	er syg
Sig	farvel til chefer der	ikke vil dig	det bedste

Kræv at	blive udviklet og udfordret

LEDELSE
Interesser dig	for	mennesker
Vær visionær og karismatisk
Vis	du	vil kæmpe for	din	flok

Lyt til og forstå andres perspektiv før dit eget
Løs konflikter med	det samme

KARRIEREKVINDE

Vibeke	Hartkorns	gode	råd



FREMTONING
Tænk over	signaler	dit tøj sender	

Klæd dig	ikke for	kedeligt - skil dig	ud
Vis	styrke,	overskud og autoritet i din	holdning

Vær bevidst om	at	klasse er =	lederskab

DIALOG	STIL
Gå hårdt til sagen og blødt til personen

Vær den	der	taler mindst men	konkluderer
Find	gode feedback	og konflikt metoder

Søg feedback	på hvordan du	virker

PERSONLIG	UDVIKLING
Træn dit mentale overskud
Udfordre dig	selv fysisk

Øv dit mod	og prøv din	comfortzone af
Gå ned i slow	så du	kan tænke fast
Træn nysgerrighed og eventyrlyst

NONVERBALT
Brug din	stemme bevidst:	betoning,	styrke

Brug pausen som våben
Gå tæt på og vis	nærvær som stopklods
Dyrk vejrtrækning for	at	nulstille dig	selv
Vær bevidst om	den	energi du	bringer

KOMMUNIKATION

Vibeke	Hartkorns	gode	råd


