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Introduktionsforløb
Vores introduktionsforløb har til formål hurtigt og 

effektivt at informere dig om vores virksomhed, 

vores processer, din nye stilling og at integrere 

dig i virksomheden. Forløbet starter det øjeblik, 

du modtager din kontrakt. Det omfatter bl.a. 

online E-Learning-programmer og faglige kurser.

Alt sammen noget der skal hjælpe dig med at få 

en flyvende start på din fremtid hos os. 

Individuelle udviklingsplaner
Hos Leaseplan har vi alle en individuel 

udviklingsplan, der udarbejdes som en del 

af den årlige medarbejderudviklingssamtale. 

Din udviklingsplan hjælper dig med at sætte 

kortsigtede og langsigtede mål for din karriere 

og kompetenceudvikling. På et årligt møde 

med din leder udarbejder eller gennemgår I din 

udviklingsplan og kortlægger dine stærke sider og 

dine behov for udvikling. 

Din plan vil sandsynligvis komme til at omfatte 

en række forskellige aktiviteter afhængigt af dine 

mål og din foretrukne form for efteruddannelse. 

Aktiviteterne kan fx være jobrotation, oplæring, 

rådgivning, coaching og eksterne/interne kurser.

Talent- og lederudvikling
Lederskab har høj prioritet i LeasePlan. Vi mener, 

at lederudvikling handler om, at du bliver mere 

bevidst om andre og dig selv – både intuitivt 

og intellektuelt. Det handler om at acceptere 

dine stærke og svage sider og få tilført konkrete 

værktøjer der, hvor du har mest behov for det. 

Vores talent- og lederprogrammer styrker dine 

relationelle evner, ligesom de tilfører dig en 

relevant værktøjskasse.
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Hos LeasePlan går vi meget op i vores medarbejderes udvikling, og derfor har vi 
mange former for kompetenceudvikling og forløb, der skal sikre dig en spændende 
og udfordrende tid hos os. 



 

Program for nye ledere
Hvis du vælger en lederkarriere og bliver 

teamleder eller afdelingsleder, vil vores program 

(People Managers Programme) gøre overgangen 

fra ekspert til leder nemmere. Formålet er at 

ruste dig til at anerkende og forstå, hvordan du 

bedst kan udføre din opgave som personaleleder 

i LeasePlan, og du kommer til at arbejde med 

personligt lederskab.

Globale talentprogrammer
Formålet med de globale talentprogrammer 

(Talent Development Programme) er at fremme 

udviklingen af vores talenter og projektledere.

Programmerne bidrager til at kortlægge dine 

styrker og behov og letter overgangen til den 

næste leder- eller specialistudfordring.

Udover vores globale talentprogram har vi en 

række lokale talent- og lederudviklingsaktiviteter, 

der er udviklet specielt til at opfylde LeasePlan 

Danmarks særlige behov.

Noget for dig?
Hold øje med vores jobside for ledige stillinger. 

Du er også velkommen til at sende en uopfordret 

ansøgning på job@leaseplan.dk.

Har du spørgsmål, besvarer vores HR-chef dem 

gerne på 3673 8300. 
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