LEDARE MEN INTE CHEF
Utveckla din ledarpotential

Med fokus på att
utveckla din
personlighet och
hitta din egen
ledarstil!

UR INNEHÅLLET:
• Att leda andra - kan man leda utan att vara chef?
• Våga vara ledare!
• Målstyrning och konsten att sätta mål
• Vad skiljer en arbetsgrupp från ett vinnande team?
• Ledarskap är kommunikation

“

• Att jobba mindre och hinna mer
• Att hantera konflikter och svåra samtal
• Coachande ledarskap

REKOMMENDERAR UTBILDNINGEN
”Mycket bra utbildning med konkreta verktyg och
tydliga budskap. Kan verkligen rekommendera
denna utbildning. ”
Hanna Warnecke, marknadskommunikatör,
Fleximark AB.”

FÖR DIG SOM ÄR INFORMELL LEDARE
Idag blir det allt vanligare med projektgrupper, arbetsgrupper och teamarbete, utan ett formellt chefsskap, men med krav på förmåga att leda. Ofta uppstår då behovet av ytterligare kunskaper om hur man
egentligen gör när man leder andra.
Känner du igen dig på denna beskrivning? Om ja, då är Ledare men inte chef en utbildning för dig.
Välkommen!
DATUM OCH ORT 2016
21-22 sep, 20-21 okt, 24-25 nov
Stockholm
9-10 nov
Göteborg

13-14 okt, 29-30 nov
Malmö

LEDARE MEN INTE CHEF
VEM BÖR DELTA?

UTBILDNINGENS MÅL

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU

Utbildningen vänder sig till dig som är
en ledare i praktiken, utan att ha en
formell chefstitel.

Det här är utbildningen som fokuserar
på att du som ledare ska utveckla din
personlighet. Inte förändra den, men väl
utveckla den stora och ofta outnyttjade
potential som du bär med dig.

Efter dessa två utbildningsdagar har du
fått praktiska kunskaper om vad som
förväntas av dig i rollen som ledare.

Den riktar sig också till dig som till vardags leder grupper, projekt, avdelningar
eller andra sammansättningar på någons
uppdrag.
Eller som kanske av andra ses som den
verkliga ledaren.
Utbildningen är också användbar för
dig som har ambitionen och målet att
bli ledare och behöver lära dig mer om
ledarskapets psykologi.

Det handlar mer om personlig ledarutveckling och mindre om att fördjupa
kunskaperna i organisationslära och
affärsrelationer.
Mer om att förstå och hantera olika
beteenden hos sig själv och andra och
mindre om att klamra sig fast vid
managementteorier, som snart kommer
att vara överspelade och oanvändbara.

Du har lärt dig hur du bäst leder din
grupp och har fått kunskap om gruppdynamik, spelregler och motivation ur
ett teamperspektiv.
Ditt sätt att kommunicera med andra
har utvecklats och du får lättare med
dig andra i dina beslut.
Du har lärt dig att hantera konflikter och
svåra samtal samt hur du coachar dina
medarbetare i rätt riktning.

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.
Dessa 2 dagar med Malin Trossing ger dig en tydlig röd tråd att följa i din utveckling som ledare.
Genom en stor portion entusiasm och med äkta övertygelse hjälper hon dig att använda hela din
ledarpotential och ikläda dig rollen som en modig och kunnig ledare.

PROGRAM
DAG 1
09.15 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 ATT LEDA ANDRA – KAN MAN LEDA UTAN ATT
VARA CHEF?
• Chef men inte ledare och tvärtom. Vad är skillnaden?
• Vad förväntas av dig i rollen som ledare?
• Vem bestämmer? Formella chefer – informella ledare?
LEDARSKAPET – VÅGA VARA LEDARE!
• Ledarskapets grunder
• Motivationsfaktorer och vem motiverar vem?
• Ledare, men kanske inte en i gänget längre?

DAG 2
09.00 ATT HANTERA KONFLIKTER PÅ VÅRA
ARBETSPLATSER
• Att identifiera en konflikt
• Varför uppstår konflikter och är de bara av ondo?
• Konfliktens 4 faser
• Då ökar risken för konflikter
• Lös konflikterna när de är små
• Vilket ansvar har ledaren?

MÅLSTYRNING OCH KONSTEN ATT SÄTTA MÅL
• Mål och målstyrning, med teamet i fokus
• Att sätta mål som teamet VILL nå
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Känslor skapar motivation

SVÅRA SAMTAL
• Förbereda och genomföra svåra samtal, med omtanke
• Ge och få feedback, feedback-trappan
• Jag-budskapet
• Att hantera olika typer av personligheter och beteendestilar
• Konsten att lyssna
• Vikten av att följa upp och finnas till hands efteråt
• Tips och praktiska exempel

12.30 LUNCH

12.00 LUNCH

13.30 BYGGA TEAM – VAD SKILJER EN ARBETSGRUPP
FRÅN ETT VINNANDE TEAM?
• Att skapa framtidens team
• Grupprocesser och gruppens utveckling
• Situationsanpassat ledarskap
• Gruppens spelregler
• Motivation ur ett teamperspektiv
• Roller i gruppen, få olikheter att bli en tillgång
• Hitta gruppens drivkrafter
• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet
• Skapa en resultatorienterad kultur
• Vikten av delaktighet som ledare
LEDARSKAP ÄR KOMMUNIKATION
• Framför ditt budskap så mottagaren förstår
• Skapa meningsfullhet och motivation
• Få med dig andra i dina beslut
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använd ditt kroppsspråk och din röst
• Kommunicera effektivt
ATT JOBBA MINDRE OCH HINNA MER
• Effektivt ledarskap
• Prioritering, vad är viktigt och vad är bråttom?
• Delegering och uppföljning
16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

13.00 COACHANDE LEDARSKAP
• När och varför coachar man?
• Coaching, ett förhållningssätt
• Nuläge och önskat läge
• Skillnader mellan att coacha-leda-styra
• Coachingens nycklar
• Att skilja på sina egna behov och den som coachas
• Fallgropar vid coaching
• Tystnad, en del av samtalet
KONSTEN ATT STÄLLA FRÅGOR FÖR ATT PÅVERKA I
RÄTT RIKTNING
• Frågornas makt och möjligheter
• Frågor som leder fram mot målet
• Rätt frågor vid rätt tillfälle
16.00 UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

KONKRETA SVAR
“Bra föreläsare, hade bra insikt på flera olika marknader
och insåg att alla har olika situationer på arbetsplatsen.
Gav konkreta svar och tips på alla frågor som ställdes.
Jättetrevliga lokaler och fint organiserat.”
Linda Kreivi, teamleder, Swagelok Sweden

LEDARE MEN INTE CHEF
Utveckla din ledarpotential
LÄR DIG ATT LEDA - UTAN ATT VARA CHEF!

UR INNEHÅLLET:

Utbildningen lär dig hur du ska gå till väga för att verkligen
lyckas som ledare.

•
•
•
•
•
•

Du lär dig bl a ledarskapets grunder, coaching och konflikthantering och vad det egentligen innebär att leda andra.  
Välkommen!

Kan man leda utan att vara chef?
Våga vara ledare!
Målstyrning och konsten att sätta mål
Ledarskap är kommunikation
Att hantera konflikter och svåra samtal
Coachande ledarskap

BRA UPPLÄGG OCH STRUKTUR
”Bra upplägg, struktur och talade ett förståeligt språk. Kommer med all säkerhet gå på andra kursen med.”
Jonas Jörntén, lagledare, DOROCARE  

DATUM OCH ORT 2016
21-22 sep, 20-21 okt, 24-25 nov
Stockholm

13-14 okt, 29-30 nov
Malmö

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

Deltagaravgiften är 8.980 kronor per person inkl luncher,
för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.
Moms tillkommer.

9-10 nov
Göteborg

BOKNINGNINGSVILLKOR

Utbildningen kommer att hållas centralt i respektive stad. Lokal
meddelas alla deltagare ca 2 veckor före utbildningsstart.

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.

HOTELLRUM

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA

PLATS OCH LOKAL

Hotell bokar du själv, t ex genom agoda.se eller bokahotell.se.

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.

CERTIFIERAD LEDARE
2+1 dagar för maximalt utbyte

ATT LEDA ANDRA

En kraftfull
utbildning för dig
som vill utvecklasChefsutbildning
som ledare!

DAG 1 - DITT PERSONLIGA LEDARSKAP

som utvecklar ledarrollen

Lär dig forma
en ledarskap där värde
kan skapas på nivåer
som många tror

• 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

är omöjligt!

UR INNEHÅLLET:
• Få en stabil ledarskapsbas att utgå ifrån
• Bli modigare i ditt ledarskap

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

en värdehöjande inre och yttre miljö

• Vägledande förhållningssätt

• Led medarbetarna på rätt väg

• Hantera konflikter och svåra samtal

• Förbättra samarbetet i teamet

DAG 3 - VIDAREUTVECKLING

FÖRDJUPNING FÖR LEDAREN

• Kommunicera rätt i ledarrollen

• Inte bara ledare utan också chef

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.

• Medarbetarsamtal med kvalitet
• Handlingsplan - ditt framtida ledarskap
• Utdelning av certifikat

Välkommen!

“

RELATERA TILL MIN VERKSAMHET

”Martin presenterade ledarskapet utförligt och
förståligt så att trots att vi deltagare kom ifrå
olika verksamheter kunde jag relatera till min
egen verksamhet.”

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

ETT AKTIVT OCH MODERNT LEDARSKAP
Att vara ledare kräver kontinuerlig utveckling av ledarskapsrollen. Ett aktivt ledarskap står aldrig stilla
och med rätt verktyg skapas förutsättningar för utveckling av dig, dina medarbetare och verksamheten
du leder.

DATUM OCH ORT
28-29 sep och 23 nov 2016
Kom Hotel, Stockholm

Utbildningen fräschar upp den viktiga basen inom ledarskap samt bygger på med ny och värdehöjande
kunskap. Du lär dig skapa ett aktivt och modernt ledarskap där mål, mod och engagemang står i centrum.
Välkommen!

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.
DATUM OCH ORT 2016
18-19 okt
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

8-9 nov
Göteborg

