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Mange topledere oplever fænomenet professionel ensomhed som en naturlig og uundgåelig 

konsekvens af deres position. Der er koldt på toppen, og at det er svært at finde ligeværdige og 

fortrolige sparringspartnere indenfor konteksten af deres egen organisation.  

 

Toplederne har som følge heraf behov for at have et fortroligt og relevant forum. Et forum, hvor 

afgørende professionelle situationer og beslutninger kan drøftes uden taktiske og politiske 

overvejelser, samt uden risikoen at blotte sig. De efterspørger dermed et formelt, tæt netværk, 

hvor alle deltager på lige vilkår og er lige så konsistente i deres fremmøde som i en almindelig 

virksomhed, og hvor professionel samhørighed opstår. 

 

Stadil Advice har med udgangspunkt i god vejledning fra en række topledere udviklet koncep-

tet, Stadil Advice Executive Network – SAX.  

 

DIT UDBYTTE 

• Deltagelse i et fortroligt forum på maks. 8 ambitiøse topledere. 

• Mulighed for værdiskabende sparring på højeste niveau. 

• Et ekstraordinært kompetent professionelt fællesskab. 

• Dit vigtigste netværk nogensinde, hvor du glæder dig til at komme – hver gang. 

 

DERMED ER DET IKKE 

• Et stort og upersonligt netværk med høj afbuds-/udeblivelsesprocent. 

• Båret af indlæg udefra, men derimod deltagernes egne bidrag. 

• Stort anlagte middage på konferencehoteller. 

 

Selvom du kun siger ja til et år ad gangen, er det idéen, at netværket eksisterer i flere år. Jo læn-

gere netværket har sit liv og løbende får sin næring, desto bedre lærer deltagerne hinanden at 

kende, og på den måde øges mulighederne for, at der skabes resonans, og man kan anvende 

kompetencerne optimalt. 

Deltagerne er således aktive, ambitiøse, livserfarne topledere, der fortsat gerne vil udvikle sig selv 

og deres lederskab. Alle kan komme i den situation at være mellem jobs, og det vil blive håndteret 
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som en del af udviklingsprocessen, om end intentionen er, at der først og fremmest diskuteres 

aktuelle virksomhedscases.  

 

DU KOMMER PÅ LEDERNETVÆRKET TIL AT MØDE: 

• Ligesindede ledere, der ved, hvad du går igennem. 

• Professionelle sparringspartnere, der kan give dig sparring på højt niveau. 

• Motiverende og inspirerende mennesker, der deler ud af deres erfaringer. 

 

DET FORVENTES, AT DU BIDRAGER MED: 

• Et fremmøde på mindst 75 %. 

• At give og modtage ærlig feedback. 

• Parathed til at lade de andre møde dig som person og menneske. 

• Nysgerrighed på din egen udvikling som menneske og topleder. 

 

BLIV EN DEL AF HELE VORES EKSKLUSIVE LEDERNETVÆRK 

Foruden deltagelse i dette program bliver du inviteret ind som medlem af hele vores eksklusive 

ledernetværk, som består af alle deltagere fra SAX, SAL og Board Work. Dette indebærer: 

 

• Nytårskur, inspirations-boosters, PITSTOPs og andre netværksarrangementer. 

• Medlem af lukket LinkedIn-gruppe med adgang til netværk af 100 andre ledere. 

• Månedlig ledelsesinspiration: INSIGHT & INSIDE - Stadil Advice Network News. 

• VIP-oplevelser til fodbold og ishockey ad hoc. 

• Du kan altid ringe eller skrive til Christian eller Jane, hvis du har spørgsmål eller har brug 

for sparring. 

 

Facilitator er Christian Stadil, partner i Stadil Advice, som i mange år har arbejdet med executive 

coaching, samt drevet og rådgivet professionelle netværk. Christians passion er at udvikle men-

nesker og organisationer, hvis de har potentialet og ambitionerne. En stor del af den drivkraft 

stammer fra hans tid som elitesportsmand, der resulterede i år som håndboldlandsholdsspiller. 

Christian er desuden professionelt medlem af flere bestyrelser/ advisory boards. 
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PRAKTISKE INFORMATIONER 
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Kunne du tænke dig at deltage – eller vil du vide mere? 

Tag kontakt via e-mail eller telefon. 

Info@stadil-advice.dk 

+45 20 14 78 45 

www.stadil-advice.dk 

 

mailto:Info@stadil-advice.dk
http://www.stadil-advice.dk/

