
Professionelle netværk, 
der skaber udvikling, 
resultater og relationer. 
Bedre netværk. Bedre resultater. 

Netværk



•  Leder med 
strategisk ansvar

•  Afdelingsleder

•  Projektchef

•  Marketingchef

•  Ny leder

•  Leder uden 
personaleansvar

LEDERE

•  HR-direktør

•  HR-chef

•  HR Business 
Partner

•  HR-konsulent

HR

•  Personlig  
assistent 

ANDRE 

Hvem tilbyder CfL netværk for? 

•  Direktør

•  Funktionsdirektør

•  Salgsdirektør

•  Økonomidirektør

TOPLEDERE

Hvad enten du arbejder som leder, topchef eller med HR,  
starter gode resultater med et godt netværk. Det gælder 
både på det personlige og det faglige plan. Når du sætter dig 
selv og dine kompetencer i spil i et CfL netværk, opstår der 
synergier, hvor det bærende grundlag for udvikling er høj 
faglighed og sparring.

I et CfL netværk får du sparring med andre engagerede deltagere. 
Vi perspektiverer altid de faglige diskussioner til deltagernes 
hverdag og stiler efter læring, inspiration og videndeling af 
Best Practices ved at udfordre hinanden med kant.

Vil du opdatere din ledelsesfaglige viden, få nye indsigter,  
konkrete værktøjer samt sparre med andre - så er et CfL  
netværk noget for dig.

Tør du blive udfordret?

Med venlig hilsen 
CfL

 
Anja Neiiendam  
Direktør, Netværk

Kære kommende netværksdeltager



DER ER INGEN TVIVL OM, AT DER I MIT 

NETVÆRK ER SKABT ET UNIKT FORUM, 

HVOR DEN ENKELTE KAN BLIVE INSPIRERET 

OG SAMTIDIG SELV SÆTTE SIT PRÆG PÅ DE 

OFTE LIVLIGE DISKUSSIONER.
JAN FORSING, ADMINISTRATIONSCHEF, RETTEN I HILLERØD



Hvordan arbejder vi i  
CfL Netværk? 
Omdrejningspunktet i CfL Netværk er altid viden- 
deling, inspiration og erfaringsudveksling.

Vores facilitatorer arbejder målrettet med at skabe 
aktiv deltagelse og opbygge fortrolige relationer. Det 
betyder, at du ikke bare bliver lyttet til – du bliver 
også udfordret og får mulighed for at lære med og 
gennem andre.

CfL Netværk sætter rammerne for fortrolige relationer 
ved at gennemtænke processer og flow på hvert 
møde. Vi arbejder fx med indlæg fra deltagerne,    
diskussion og problemknusning, drøftelse af dilem-
maer og personlig refleksion.

Vi har ofte en skæv vinkel eller krydrer møderne 
med en fysisk aktivitet for at skifte perspektiv.

MAN BLIVER HOLDT 

”PÅ TÆERNE”, BLIVER 

UDFORDRET PÅ EN 

BEHAGELIG, VENLIG, 

MEN OGSÅ MEGET 

DIREKTE MÅDE.

JAN SVANE MATHIESEN, UNDERDIREKTØR, NYKREDIT MARKETS



Hvad tager du med hjem?

SPARRING 
Del dine erfa ringer med 
andre ledere og hør, 
hvordan de tackler deres 
udfordringer. 

UDVIKLING
Du udvikler dig i mødet med 
andre engagerede fagfolk, 
får værktøjer og indsigter 
til at skabe resultater i din 
virksomhed.

LÆRING
Vi udforsker og diskuterer 
praktiske og teore tiske 
temaer fra dit felt. 

VIDEN 
Dit netværk kan altid trække
på viden fra CfLs ledelses-
eksperter, som er samlet 
hos os i Danmarks største 
ledelseshus.  



Hvor ofte mødes 
netværkene?
Hvert netværk er unikt og derfor tilrettelægges 
antallet og længden af mødedage i samarbejde med 
deltagerne. 

Typisk har netværkene 2-3 halv- eller heldagsmøder 
samt 1-2 døgnmøder. Flere netværk tager også på 
studieture til udlandet. 

Aktiviteten på møderne er altid høj, deltagerne 
engagerede og udbyttet stort.

Der er stor genkendelighed blandt de emner, som  
folk deler i netværket, af professionel karakter og  
privat karakter. 

PETER MADSEN LUNDQVIST, IT UDVIKLINGSCHEF, TOPDANMARK

Jeg bruger netværksmøder som et ”break” i 
hverdagen, hvor der er tid til refleksion. Jeg tager 
altid hjem fra netværksmøder med nye input og 
ideer til, hvordan jeg kan styrke min ledergerning 
og derigennem skabe bedre resultater i min 
virksomhed. 

MICHAEL DREYER, CATEGORY MANAGER, MAGASIN

Hvad siger deltagerne?



Netværk HR-chefer 7 var på studietur 
til Færøerne, og her beretter facilitator 
Ruth Znaider om turen:

Færøerne – 
Netværk, natur og 
nærhed. 
… De hjemmelavede boller med ost og kaffe fik vi i 
Gjógv på den yderste nordøstkyst af Eysturoy, hvor 
vores netværksmedlem og lokale guide Maria kørte os 
til lørdag. Det blev en smuk tur klædt i sol, fjelde og blå 
luft krydret med indsigtsfuld forklaring på alt, hvad vi 
så undervejs. Søndag aften bød CfL på middag på en 
fin, gammel fiskerestaurant. Stemningen var høj, og 
resten af aftenen tåler ikke at blive ført til protokols ;) 
Mandagen var helliget HR, hvor Maria fortalte om sin 
arbejdsplads og firmaets rejse fra monopol til moderne 
virksomhed med marketing, kommunikation, IT og 
konkurrence på et åbent marked. 

At være sammen så tæt og i så mange forskellige 
situationer – møder, vandreture, virksomhedsbesøg, 
sigthseeing og så videre – bidrog i høj grad til at styrke 
relationerne i netværket.



Hvordan bliver jeg medlem?

Alle nye medlemmer kommer i høring i netværket før optagelse. 

Kontakt vores kompetence rådgivere eller læs mere om alle vores netværk på 
www.cfl.dk/netvaerk

Jakob Munk-Petersen
Kompetencerådgiver 
HR og andre netværk

Telefon: +45 3348 8876
Mobil: +45 5154 4176
E-mail: jmp@cfl.dk

Mick Murillo
Kompetencerådgiver 
Mellemledere

Telefon: +45 3348 8809
Mobil: +45 5154 4109
E-mail: mmu@cfl.dk

Hvorfor vælge et professionelt netværk hos CfL?

Ledelseshus

CfL er Danmarks største ledel-
seshus. Vores 90 medarbejde-
re er eksperter i at rådgive og 
udvikle ledere i alle ledelses-
discipliner.  

Facilitator

CfL's rådgivere sikrer pro-
grammer med højt, ledelses-
fagligt indhold og kompetent 
mødeledelse med stor inter-
aktion.  

Programmer

I CfL har vi med vores stær-
ke og brede ledelseskompe-
tencer altid fingeren på pul-
sen. Dertil kommer, at vi ved, 
hvad der rører sig i virksom-
hederne og det omkringlig-
gende samfund.

Netværk

Vi udvælger omhyggeligt 
medlemmerne, så der er et 
godt match mellem deltager-
nes udfordringer og interes-
ser i netværkene. Fortrolig-
hed er et nøgleord.


