ÖPPET PROGRAM

LEDA UTAN
ATT VARA CHEF
Resultat? Framgång? Succé?
Förväntningarna och förhoppningarna är ofta stora, inte minst
från gruppens och ledningen sida. Men trots högt ställda krav är ofta
ramarna luddiga och mandatet inte heller klarlagt. Hur gör man
då för att lyckas? Det här programmet vänder sig till dig som har
uppdraget att leda andra utan att formellt vara chef. Du kanske driver
projekt, är teamledare, arbetslagsledare, samordnare, processägare eller
kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.
LEDA UTAN ATT VARA CHEF
PROGRAMMET I KORTHET
• Fem utbildningsdagar.
• Informationsträff med introduktionsmaterial och föruppgifter.
• Deltagarmaterial med teori,
övningar, verktyg och metoder.
• Kollegial handledning i lärgrupper.
• Tillval: Personlighetstest och individuellt
återkopplingssamtal.
PLATS
Sandahl Partners Kungsbroplan 2,
Stockholm

FRÅGOR OCH ANMÄLAN

DATUM 2022
Informationsträff
Dag 1-2
Dag 3-4
Dag 5

22/3 kl 13-15
31/3-1/4 kl 9-17
25-26/4 kl 9-17
23/5 kl 9-17

Uppstartsträff
Dag 1 och 2
Dag 3 oh 4
Dag 5

26 sep, kl 14-16
10-11 okt, kl 9-17
8-9 nov, kl 9-17
14 dec, kl 9-17

PRIS
24 500 SEK exkl. moms per deltagare.
Vid tillval av personlighetstest tillkommer 3 000 kr exkl.
moms. I priset ingår utbildningsmaterial samt lunch och fika.

mimmi.bohman@sandahls.se. Tel: 0733-87 27 53. www.sandahls.se

ÖPPET PROGRAM

LEDA UTAN ATT
VARA CHEF
ÖKA DIN INSIKT OCH FÖRSTÅELSE FÖR DIN ROLL OCH DITT UPPDRAG
ÖKA DIN FÖRMÅGA ATT MOTIVERA OCH SKAPA ENGAGEMANG HOS ANDRA
GE DIG KUNSKAP OCH KONKRETA VERKTYG FÖR ATT PÅVERKA OCH LEDA MÄNNISKOR

TEORI OCH PRAKTIK KOPPLAT
TILL DIN ARBETSPLATS
I den här utbildningen varvar vi de senaste teorierna
med praktiska övningar kopplade till din vardag. Redan
efter första dagen kommer du kunna omsätta utbildningen till praktisk nytta i ditt arbete. Du får med dig ny
kunskap, kraftfulla verktyg och tydliga modeller som ger
dig ökad säkerhet och kompetens i rollen som ledare.
Erfarenhetsutbyte och egen reflektion tillsammans
med lärare och övriga deltagare är bärande moment i
programmet.
INNEHÅLL
• Rollen och uppdraget: mandat,
lojalitet, ansvar och befogenheter
• Ledarskapets grundstenar:
Vad kännetecknar en bra ledare?
• Verktyg för delaktighet
och effektiva möten
• Få gruppen att fungera tillsammans:
så bidrar du till tillit, samarbete
och lagkänsla
• Coachande ledarskap:
så bidrar du till andras utveckling
• Kommunikation: jobba med tydlighet och transparens, lärande dialoger och funktionell feedback.
• Utmanande situationer: lär dig att kommunicera impopulära beslut, hantera konflikter och svåra samtal
• Egna styrkor och utvecklingsområden i ledarskapet:
du får ökad självkännedom och arbete med din individuella utvecklingsplan

FRÅN DELTAGARE
”Effekten av det här programmet är helt otrolig. De deltagare som
gått programmet tar sin roll med en helt annan säkerhet än tidigare,
vilket i sin tur har skapat positiva effekter i hela vår organisation”.
VD/Beställare 2019
”Jag har aldrig tidigare varit så nöjd med något inköp som det här
programmet” HR/Beställare 2019
”Den här utbildningen överträffade alla förväntningar – jag fick
med mig så mycket” Deltagare 2019
”Genomtänkt och väl genomfört upplägg med fantastiska kursledare” Deltagare 2019
UPPLÄGG
Utbildningen börjar när du anmäler dig!
Du får direkt tillgång till vår portal med verktyg, teori
och metoder. Vid uppstartsträffen får du en introduktion
till programmet, träffar de andra deltagarna och får ta
del av förberedande uppgifter och material.
Som en del i programmet kommer du också få göra
ett evidensbaserat personlighetstest och ha ett individuellt återkopplingssamtal. I samtalet undersöker ni
tillsammans vad som är just dina förväntningar och behov och du får värdefulla medskick att jobba med under
utbildningen. För att få bästa effekt av programmet och
en bestående förändring kommer du också att få göra
förberedelseuppgifter samt arbeta med verksamhetsnära
hemuppgifter mellan träffarna.
Välkommen!

