CERTIFIERAD LEDARE
2+1 dagar för maximalt utbyte

En kraftfull
utbildning för dig
som vill utvecklas
som ledare!

DAG 1 - DITT PERSONLIGA LEDARSKAP
• Hitta din unika och personliga ledarstil
• Våga vara ledare!
• Att jobba mindre och hinna mer
• Målstyrning och konsten att sätta mål

DAG 2 - LEDAREN OCH MEDARBETARNA
• Att leda framgångsrika grupper
• Så får du högpresterande medarbetare

“

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

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

• Vägledande förhållningssätt
• Hantera konflikter och svåra samtal

DAG 3 - VIDAREUTVECKLING

FÖRDJUPNING FÖR LEDAREN

• Handlingsplan - ditt framtida ledarskap

Utbildningen vänder sig till dig som arbetat
en tid som ledare och som vill tydliggöra din
ledarroll och hitta din personliga modell för att
vidareutvecklas som ledare.

• Utdelning av certifikat

Välkommen!

• Inte bara ledare utan också chef
• Medarbetarsamtal med kvalitet

DATUM OCH ORT
28-29 sep och 23 nov 2016
Best Western Kom Hotel, Stockholm
17-18 nov 2016 och 26 jan 2017
Best Western Kom Hotel, Stockholm

CERTIFIERAD LEDARE
VEM BÖR DELTA?

MÅL OCH CERTIFIERING

2 + 1 DAGAR

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

Utbildningens mål är att du ska utveckla
både ditt ledarskap och de egenskaper
hos dig som gör dig till en ledare.

Efter de 2 inledande dagarna har
starten gått till ett ledarskap som är
anpassat efter dina förutsättningar och
som bygger på dina val.

Du vill dels utveckla själva ledningsverktyget, dels hitta nya drivkrafter för dig
personligen som ledare.
Du vill tydliggöra dina starka och svaga
sidor som ledare och utarbeta en handlingsplan för ditt framtida ledarskap.
Du vill lära dig metoder att använda för
att lotsa och vägleda dina medarbetare
så att målen uppnås.
Du vill få verktyg som hjälper dig i din
vardag som ledare och som gör att verksamheten kan bedrivas såväl effektivt och
flexibelt som sporrande och motiverande.

Målet är att du ska ta ännu ett kliv i din
ledarskapsutveckling och lära dig hur
du som ledare kan nå nya resultat och
verklig framgång för både dig och dina
medarbetare.
Sista utbildningsdagen är det certifiering.
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.

När du kommer tillbaka till den 3:e
dagen av utbildningen har du hunnit
omsätta dina nya lärdomar i praktiken.
Stötte du på några hinder? Eller var
någonting oklart?
Dag 3 är en utvecklingsdag, som resulterar i en handlingsplan för framtiden
och avslutas med certifiering.

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 - DITT PERSONLIGA LEDARSKAP

DAG 3 - VIDAREUTVECKLING & CERTIFIERING

LEDARROLLEN - MIN UPPGIFT SOM LEDARE
• Ledarskap – en egen profession
• Ramar och förväntningar
• Reaktivt vs proaktivt ledarskap
• Skapa tydlighet och förutsägbarhet
• Värdegrunder

UPPFÖLJNING FÖR UTVECKLING
• Reflektioner sen tillfälle 1
• Självinsikter
• Frågor som dykt upp
• Svårigheter och hinder
• Fördjupning mitt personliga ledarskap

HITTA DIN UNIKA OCH PERSONLIGA LEDARSTIL
• Vem är jag i mitt ledarskap och varför?
• Mod och ledarskap - Våga vara ledare!
• Flockbeteende
• Chef, inte kompis

INTE BARA LEDARE UTAN OCKSÅ CHEF
• Chefsskap kontra ledarskap
• Din formella position
• Balansakten mellan makt och ledning
• Resultatkrav
• Chefsåret
• Ledningsgrupper

ATT JOBBA MINDRE OCH HINNA MER
• Verktyg för prioritering
• Öva upp din delegeringsskicklighet
• Uppföljning och konsekvenser
• Beslutsfattande
• Styrning på ledarens vis
MÅLSTYRNING OCH KONSTEN ATT SÄTTA MÅL
• Mål med mening
• Motivationsteori
• Att hitta sporren i ledarskapet
• Kontinuerlig nydaning
• Förändras med ledarrollen

DAG 2 - LEDAREN OCH MEDARBETARNA
ATT LEDA FRAMGÅNGSRIKA GRUPPER
• Gruppdynamik
• Alla personligheter behövs
• Grundläggande behov hos medarbetaren
• Effektiv kommunikation
• Ledarskap är kommunikation
SÅ FÅR DU HÖGPRESTERANDE MEDARBETARE
• Faktorer som påverkar våra möjligheter att prestera
• Ge och få feedback, feedbacktrappan
• JAG-budskapet
• Dramamodellen
• Perspektivmodellen
VÄGLEDANDE FÖRHÅLLNINGSSÄTT TILL MEDARBETARNA
• Medarbetarens grundbehov
• Att handleda och lotsa
• Samtalen som leder vägen, inte styr resan
• Frågemetodik
• Identifiera beställningen
• Aktivt lyssnande
• Den viktiga uppföljningen
HANTERA KONFLIKTER OCH SVÅRA SAMTAL
• Osämja i gruppen
• Tvister på ledningsnivå
• Att säga upp eller avskeda
• Underprestation
• Oacceptabelt beteende
• Att agera med omtanke
• Att ta fram handlingsplaner

MEDARBETARSAMTAL MED KVALITET
• Strukturen i samtalet - så här planerar du
• Frågor som får medarbetaren att lyfta fram det bästa
hos sig själv
• Så får du medarbetaren att ta eget ansvar
• Verktyg för utvärdering
• Den viktiga uppföljningen och återkopplingen
HANDLINGSPLAN - DITT FRAMTIDA LEDARSKAP
• Vad behöver du utveckla vidare i ditt ledarskap?
• Konkret handlingsplan
• Hinner du med att utvecklas? Planering!
CERTIFIERING OCH UPPSUMMERING AV UTBILDNINGEN
UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

HÅLLTIDER
DAG 1
09.15
09.30
12.30
14.30
16.30

DAG 2
09.00
10.00
12.00
14.40
16.00

DAG 3
09.00
10.00
12.00
14.40
16.00

Registrering med kaffe och smörgås
Utbildningen börjar
Lunch
Kaffe med kaka
Dag 1 är avslutad
Dag 2 börjar
Kaffe med bulle
Lunch
Kaffe med kaka
Dag 2 är avslutad
Dag 3 börjar
Kaffe med bulle
Lunch
Kaffe med kaka
Utbildningen är avslutad

CERTIFIERAD LEDARE
2+1 dagar för maximalt utbyte
FÖRDJUPA DITT LEDARSKAP!

UR INNEHÅLLET:

Ta ännu ett kliv i din ledarskapsutveckling och lär dig hur
du som ledare kan nå nya resultat och verklig framgång för
både dig och dina medarbetare!

•
•
•
•
•
•
•

Välkommen till en gedigen 3-dagarsutbildning för dig som
vill utforma ett modernt, starkt och personligt ledarskap.
Välkommen!

Ledarrollen - din uppgift som ledare
Drivkraft och gnista i ledarskapet
Högpresterande grupper
Vägledning av medarbetare
Konflikter och svåra samtal
Handlingsplan för ditt framtida ledarskap
Certifiering

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

DATUM OCH ORT
28-29 sep och 23 nov 2016
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

Deltagaravgiften är 11.980 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.

17-18 nov 2016 och 26 jan 2017
Best Western Kom Hotel, Döbelnsgatan 17, Stockholm

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.

ABC I PROJEKTLEDNING
Basutbildning i praktisk projektledning

UR INNEHÅLLET:

ATT LEDA ANDRA

Lär dig att
framgångsrikt leda
Chefsutbildning
projekt med hjälp av
en projektmetodik
som verkligen
fungerar!

som utvecklar ledarrollen

som
många
trorMER
LÄR
DIG
är omöjligt!

UR INNEHÅLLET:

• Utveckla din kommunikation som ledare

• Bli modigare i ditt ledarskap

• Att planera ett projekt
• Projektledarrollen och intressenterna
• Kommunikation och ledarskap
• Arbetsformer
• Hur du styr projektet

“

• Forma en värdehöjande inre och yttre miljö
OTROLIGT PEDAGOGISK
• Led

medarbetarna på rätt väg

”Kursledaren var otroligt pedagogisk och intressant
att lyssna på, jag fick en bra och grundläggande
• Förbättra samarbetet i teamet
förståelse för hur man hanterar projekt och kan
efter denna kurs driva ett projekt med bättre
•osäkerhet.”
Kommunicera rätt i ledarrollen
självförtroende och utan
Patrick Danielsson, CARGLASS Sweden

OM:

Skapa ett hållbart
ledarskap, där du får
energi och kraft att
utmana dig själv att nå
längre som ledare!

• Det modiga ledarskapet - fördjupning

• Få en stabil ledarskapsbas att utgå ifrån

• Vad är ett projekt?

LEDARE MEN INTE CHEF
- STEG 2

Lär dig forma

en ledarskap där värde
kan skapas på nivåer

• Ledarskap baserat på hur hjärnan fungerar

“

• Praktiskt case: gruppdynamik
• Praktiskt case: svåra samtal

RELATERA TILL MIN VERKSAMHET

• Försättningar för ett hållbart ledarskap

”Martin presenterade ledarskapet utförligt och
förståligt så att trots att
deltagare kom ifrån
• viHandlingsplan
för
olika verksamheter kunde jag relatera till min
egen verksamhet.”

ditt framtida ledarskap

“

FÖRANKRAD I VERKLIGHETEN

Föreläsaren förankrad i verkligheten, ej endast
teorier. Föreläsaren bra på att tillämpa teorierna
och resonemangen på deltagarnas problem och
erfarenheter. Det var lärorikt.
Carolina Svavar, livsmedelsinspektör,
Miljöförvaltningen Stockholm

Chris Linde, metodhandledare, Göteborgs stad
Askim-Frölunda-Högsbo

PÅBYGGNADSUTBILDNING FÖR LEDAREN

ETT AKTIVT OCH MODERNT LEDARSKAP
I utbildningen Ledare men inte chef lärde du dig grunderna i ledarskap och grupputveckling. Sedan
dess
harstilla
du hunnit använda dina kunskaper i praktiken och nu är det dags att ta nästa steg och gå
Kursen går igenom allt från projektidé och tidsplanering till avslutning och uppföljning. Att vara ledare kräver kontinuerlig utveckling av ledarskapsrollen. Ett aktivt ledarskap står
aldrig
i din utveckling.
medoch
rätt verktyg skapas förutsättningar för utveckling av dig, dina medarbetare och vidare
verksamheten
Du får en helhetsbild ur projektledarens perspektiv och du får tillgång till viktiga verktyg,och
mallar
I denna påbyggnadsutbildning fördjupar du dina kunskaper från första utbildningen, plus bygger på med
du leder.
checklistor som underlättar ditt arbete.
nytt kunnande.
Välkommen!
Utbildningen fräschar upp den viktiga basen inom ledarskap samt bygger på med ny och värdehöjande
Välkommen!
kunskap. Du lär dig skapa ett aktivt och modernt ledarskap där mål, mod och engagemang står i centrum.
EN HELTÄCKANDE KURS I PROJEKTLEDNING

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 2016

DATUM OCH ORT 2016
5-6 okt, 23-24 nov
Stockholm

16-17 nov
Malmö

5-6 okt
Malmö

DATUM OCH ORT 2016
18-19 okt
Stockholm

8-9 nov
Göteborg

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

15-16 nov
Stockholm

