CERTIFIERAD LEDARE
Fördjupningsutbildning för ledaren

För ett
modigt
ledarskap i
världsklass!

UR INNEHÅLLET:
• Ledarrollen - ramar, förväntningar och värdegrunder
• Proaktivt ledarskap - möt behov och krav i förväg
• Hitta din unika och personliga ledarstil
• Så får du högpresterande och nöjda medarbetare
• Effektivisera ditt ledarskap - frigör tid
• Chefskap kontra ledarskap - balans makt/ledning
• Handlingsplan - planera din utveckling
• Certifiering

“

“Väldigt bra utbildning, fick med mig många bra
verktyg och tankar som jag kommer att använda
mig av.”
Glenn Nilssen, Servicedesk Manager, Excanto AB

UTVECKLAS I DITT LEDARSKAP
Den här utbildningen vänder sig till dig som varit ledare en tid och som vill ha fler verktyg för att kunna
genomföra det du vill i ditt ledarskap. Ibland fastnar man i gamla hjulspår, möter motstånd i organisationen
eller så räcker tiden helt enkelt inte till - alla är exempel på hinder för utveckling i ledarskapet.
Välkommen till en utbildning som hjälper dig att parera hinder och skapa förändring när du behöver det så
att ditt ledarskap fortsätter att utvecklas. Välkommen!

DATUM OCH ORT 2017
5-6 april
Best Western Kom Hotel, Stockholm

CERTIFIERAD LEDARE
VEM BÖR DELTA?

UTBILDNINGENS MÅL

CERTIFIERING

Utbildningen vänder sig till dig som har
arbetat som ledare en tid.

Målet är att ge dig praktiska redskap
som utvecklar både ditt ledarskap och
de egenskaper hos dig som gör dig till
en ledare.

Sista utbildningsdagen är det certifiering.

Du vill få fler ledningsverktyg så att du
fullt ut kan nyttja din kapacitet som
ledare.
Du vill få redskap som hjälper dig i din vardag som ledare och som gör det enklare
att möta behoven från medarbetare och
organisation, utan att göra avkall på din
egen utveckling.
Du vill tydliggöra dina starka och svaga
sidor och utarbeta en handlingsplan för
ditt framtida ledarskap.
Välkommen!

Du lär dig bl a om:
• Din uppgift som ledare - ramar som styr
• Proaktivt ledarskap - att möta behov
i förväg
• Dina värdegrunder, behov och drivkrafter

Det krävs inget prov för att bli certifierad,
men det förväntas av dig att du är aktiv
under utbildningen och delaktig i utbildningsledarens avstämningar.
Malin Trossing, som är en erkänd utbildningsledare inom ledarskapsområdet,
borgar för att dina kunskaper når upp till
önskad nivå.

• Så leder du din grupp framgångsrikt
• Jobba smartare som ledare - spar tid
• Chefskap och ledarskap - att balansera
mellan makt och ledning
• Planera din framtid som ledare

Anmäl dig på
hjartum.se

UTBILDNINGSLEDARE
Malin Trossing, Dare to Lead
Malin är föreläsare, författare och ledarskapsexpert. Hon har gedigen egen erfarenhet som ledare i
både stora och små företag och har kommit i kontakt med många olika företagskulturer och branscher.
Malin driver i dag företaget Dare to lead där hon inspirerar och tränar ledare och organisationer i
effektivt och modigt ledarskap.
Hon är mycket efterfrågad och har medverkat i TV4:s program Nyhetsmorgon som ledarskapsexpert.
Malin är mycket omtyckt som föreläsare och får alltid fina betyg. En tidigare deltagare säger t ex:
”En sympatisk och mycket bra ledare med mycket erfarenhet. Tiden sprang iväg. Jättebra!”
Moa Gehlin, chef, Förskolan Gläntan

PROGRAM
DAG 1

DAG 2

09.15 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS

09.00 VIDAREUTVECKLING AV LEDARSKAPET

09.30 DITT PERSONLIGA LEDARSKAP

EFFEKTIVISERA DITT LEDARSKAP - FRIGÖR TID
• Jobba smartare - inte snabbare
• Beslutsfattande och styrning som gör att du hinner mer
• Så vågar du prioritera och ifrågasätta
• Ta tag i problem och konflikter som stjäl tid
• Måste du göra allt själv? Att våga låta andra växa
• Att ha tydliga mål

LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE
• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder
HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL
• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mina behov och drivkrafter
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis
12.30 LUNCH
13.30 LEDAREN OCH MEDARBETARNA
ATT LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER
• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation

CHEFSKAP KONTRA LEDARSKAP
• Inte bara ledare utan också chef
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret
• Ledningsgrupper
12.00 LUNCH
13.00 HANDLINGSPLAN - DITT FRAMTIDA LEDARSKAP
• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Planera din utveckling
• Utforma en konkret handlingsplan
14.40 EFTERMIDDAGSKAFFE
15.00 HANDLINGSPLAN - FORTS.

14.30 EFTERMIDDAGSKAFFE

CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING

15.00 HÖGPRESTERANDE OCH NÖJDA MEDARBETARE
• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen - att stötta istället för att hjälpa
• Perspektivmodellen

16.00 UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

ÄR JÄTTENÖJD
“Det var den bästa utbildning jag har varit på.
Är jättenöjd med kursen.”
Miroslav Petrovic, DSV Solutions

INTRESSANTA VERKTYG
“Intressanta verktyg att ta med sig i det vardagliga
ledarskapet. Mycket bra grupp med individer från helt
olika branscher. Skapade en bra dynamik.”
Pär Gustafsson, Set designer, AJ Produkter

Få verktyg för ett modigt ledarskap i världsklass!

CERTIFIERAD LEDARE
Fördjupningsutbildning för ledaren
VERKTYG FÖR ETT AKTIVT LEDARSKAP

UR INNEHÅLLET:

Utbildningen ger dig ledningsverktyg så att du fullt ut kan
nyttja din kapacitet som ledare. Du tydliggör dina starka
och svaga sidor och får redskap som gör att verksamheten
kan bedrivas såväl effektivt och flexibelt som sporrande och
motiverande.

•
•
•
•
•
•
•

Dessutom lär du dig att jobba smartare - inte snabbare som ledare. Välkommen!

Ledarrollen - ramar, förväntningar och värdegrunder
Proaktivt ledarskap - möt behov och krav i förväg
Hitta din unika och personliga ledarstil
Effektivisera ditt ledarskap - frigör tid
Chefskap kontra ledarskap - balans makt/ledning
Handlingsplan - planera din utveckling
Certifiering

GENOMTÄNKT
“Allt kändes genomtänkt och Malin var kompetent och väldigt lätt att lyssna på.”
Thomas Nilsson, Rapid Larmcentral

DATUM OCH ORT 2017
5-6 april
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

Deltagaravgiften är 9.980 kr per person inkl luncher, för- och
eftermiddagskaffe samt dokumentation. Moms tillkommer.

HOTELLRUM

Hotell bokar du själv. Du får 18% rabatt* på Kom Hotel om du
uppger att du ska gå kurs för Hjärtum Utbildning. Kontakta dem
på telefon 08-4122300 eller info@komhotel.se.
* Rabatten ges på gällande dagspris.

CERTIFIKAT

Certifikat erhålls efter genomförd utbildning.

BOKNINGSVILLKOR

Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega.
Avbokning
-Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
-Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA

hjartum.se | bokning@hjartum.se | 08-660 21 60

TIPS PÅ FLER KURSER

Här är tips på fler kurser som också skulle kunna passa dig.
Ladda ner broschyren på hjartum.se.

KURS PÅ PLATS HOS ER

Alla våra öppna kurser och utbildningar kan erbjudas som
företagsintern. Olika kurser kan också kombineras för att
passa era behov.
Kontakta oss för offert eller diskussion om intern utbildning.

AKTUELL ARBETSRÄTT
LÄR DIG MER OM:

• Förhandlings- och informationsskyldighet
• Pågående lagstiftningsarbete

ledarskapsområdet!

SÅ LEDER DU HJÄRNSMART

• Kommunkationsverktyg

• Sjukdom och rehabilitering

• Uppsägningar och avskedanden

LEDARSKAPSDAGARNA

Förbered dig inför
samtal du måste hålla
som chef - både
Högaktuellt
medarbetarsamtal
ochinom
svåra samtal!

“

• Att utvärdera prestation och kompetens
• Medarbetarsamtalet - så genomför du det

“Bra med beskrivande fall växlat med de mer
sakliga genomgångarna. Bra att vi i viss mån
• Svåra samtal kunde styra undervisningen när vi kom med
frågor och funderingar.”

genomför utan oro och stress

• Praktiska exempel - lösningar på svåra samtal

Tomas Rapp, Professional Services Director,
Vizrt

“

• Omsätt det senaste om hjärnan i det praktiska ledarskapet
• Vårt psykologiskt immunförsvar

FEM STEG TILL FRAMGÅNG
SAGT OM KURSLEDAREN MALIN TROSSING:
• Så blir du framgångsrik som ledare
följa

“Föreläsaren var engagerad och lätt att lyssna på,
Fem tydliga steg att
helt nöjd med hennes •
insats.”

• Skillnader mellan att leda ledare och att leda medarbetare
• Hur vet du att tolkas på rätt sätt?
MER KONSTRUKTIVA SAMTAL - MINDRE ORO OCH STRESS
ARBETSRÄTT I PRAKTIKEN - FRÅN ANSTÄLLNING TILL AVSKED
Det juridiska förhållandet mellan dig som arbetsgivare och dina anställda regleras i arbetsrättslagstiftningKursens förmiddag ägnas åt konsten att hålla medarbetarsamtal. Du lär dig att planera och genomföra
DINA MÖJLIGHETER
en och det är viktigt att du vet vilka skyldigheter du har att förhålla dig till och även vilka dina
rättigheter
är.
effektiva
och givande
samtal.

SOM LEDARE

• Är du därbedu vill vara i ditt ledarskap?
Denna kurs ger dig ovärderlig kunskap inom arbetsrättens område och lär dig det du behöver
veta för ägnas åt de mer svåra samtalen, om t ex misskötsel, drogmissbruk eller kränkande
Eftermiddagen
korrekt hantering av dina medarbetares anställningsvillkor.
• Påverka dina möjligheter till utveckling!
handling. Samtal som kan få vilken chef som helst att känna oro och stress.
Kursen hjälper dig att förbereda dig på rätt sätt så att samtalen du måste hålla som chef blir både mer
konstruktiva och betydligt lättare att genomföra.

I HJÄRTUM, det lilla samhället vid Göta älv, trivs några hundra invånare med lugnet och den nära gemenskapen. Alla känner alla och har
gått i samma skola. Hjärtums enda skola. Och det var just det som gav idén till Hjärtum Utbildning. En idé med lika mycket hjärta som hjärna:
Utbildning ska vara lättillgänglig. Men den ska också vara bred.
Välkommen!

DATUM OCH ORT

17-18 maj 2017
Stockholm Konferenscenter Dalarnas Hus

17-18 maj 2017

DATUM OCH ORT

Malin Trossing, efterfrågad
och mycket omtyckt ledarskapsexpert. Hon har skrivit
flera böcker inom ledarskap.

Tomas Enhager, välkänd
föreläsare och författare som
ofta figurerar i media inom
området personlig utveckling.

Eddie Jacobsson, coordinator, Brenntag Nordic AB

ATT LEDA GENOM ANDRA LEDARE

Välkommen!

4 professionella
föreläsare bl a välkände Tomas
Enhager!

• Samtalsmetodik i praktisk tillämpning

• Anställningsavtal och anställningsformer

• Arbetsrätt och sociala medier - vad gäller?

- Svåra samtal

UR INNEHÅLLET:

• Arbetsrättsliga grunder

• Integritetsfrågor och tystnadsplikt

CHEFENS SAMTAL

Arbetsrättslig
intensivutbildning
Medarbetarsamtal
inkl alla nyheter
inom arbetsrätten

Central Hotel, Stockholm

12 maj 2017
Stockholm

Hjärtum Utbildning - Utbildningar med hjärtat på det rätta stället.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

Martin Hallengren, en mycket
närvarande och engagerad
föreläsare, utbildare och
ledarskapskonsult.

Johan Dahl, inspirerande utbildare, coach och författare
inom såväl professionell som
personlig utveckling.

