NY SOM CHEF
Körkort för dig som är nybliven chef

UR INNEHÅLLET:

Lär dig de olika
aspekterna i ett
ledarskap få snabbt personalens
förtroende för dig
som chef!

• Ny som chef och ny i rollen  
• Ledarskap – att leda andra  
• Att lyckas som chef
• Nytänkande ledarskap
• Att hantera konflikter på våra arbetsplatser
• Medarbetarsamtal

“

HELT NY BILD AV LEDARSKAPET
“Utbildningen gjorde att man fick en helt ny bild av
ledarskapet. Föreläsaren inspirerade och fick mig
att tänka i nya banor. Helt enkelt kanonbra.”
Benny Sjölén, underhållsledare, E.on Vattenkraft
Sverige AB

• Ledarskap är kommunikation
• Arbetsrättens grunder – en introduktion

NY I CHEFSROLLEN
Utbildningen lär dig de viktiga grunderna för att på bästa sätt kunna leda, motivera och kommunicera
med dina medarbetare, skapa engagemang inför arbetsuppgifterna och hantera konflikter när de uppstår.
Utbildningen ger dig ett körkort i chefsskap och hjälper dig att forma ett respekterat och framgångsrikt
ledarskap, där du får utrymme att växa som människa och utvecklas som ledare.
Välkommen!

DATUM OCH ORT 2016
26-27 maj, 22-23 sep, 24-25 nov
Stockholm
12-13 okt
Malmö

10-11 nov
Göteborg

NY SOM CHEF
VEM BÖR DELTA?

UTBILDNINGENS MÅL

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU

Utbildningen vänder sig till dig som
nyligen har tillträtt en tjänst som chef,
eller som står i begrepp att göra det.

Att få förtroendet att bli chef för en
grupp eller avdelning är ett spännande
och roligt steg i karriären.

Efter utbildningen har du fått en bred
bas inom ledarskap och chefskap och
fått kunskaper om:

Du vill lära ledarskapet från grunden
och få insikt i hur bäst leder och motiverar dina medarbetare.

Som nybliven chef är det viktigt att
utveckla en personlig ledarskapsstil
och skapa en trivsam och motiverande
arbetsmiljö, redan i inledningen på det
nya uppdraget.

• vad chefsrollen innebär

Du vill lära dig att hantera de många
olika aspekterna av ett ledarskap och
snabbt komma in i din nya roll, så att
du kan hantera krav, förväntningar och
ansvar.
Du vill få en bra grund att stå på för din
vidare utveckling som chef och ledare.
Du vill också få möjlighet att nätverka
och knyta nya kontakter.

Utbildningen ger dig kunskap om hur du
bäst kan axla din nya roll och ditt nya
ansvar.
Målet är du ska utveckla din förmåga
att ta just detta ansvar för din verksamhet och kunna leda din personal mot
gemensamma mål.

• hur du blir du framgångsrik som chef
• verktyg för att hantera konflikter
• struktur för medarbetarsamtalen
• hur du övertygar, påverkar, når fram
• det viktigaste inom arbetsrätten
Kort sagt: du har fått ett körkort för
nybliven chef och hjälp att forma ett
respekterat och framgångsrikt ledarskap, där du får utrymme att växa som
människa och utvecklas som ledare.

Anmäl dig på
hjartum.se
UTBILDNINGSLEDARE
Martin Hallengren
Martin är en mycket närvarande och engagerad föreläsare, utbildare och ledarskapskonsult. Han
är expert på ledarskap och har förmågan att locka fram de bästa egenskaperna hos både ledare
och medarbetare.
Som person är Martin öppen, handlingskraftig och beslutsam och som kursdeltagare märker du
att det är lätt att smittas av hans sätt att övertyga, påverka och förändra.
Med hjälp av fakta och logik skapar han motivation till lärande och han förmedlar kunskap som
är lätt att ta till sig och förstå.

PROGRAM
DAG 1
09.15 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 NY SOM CHEF OCH NY I ROLLEN
• Kommunikation som fungerar
• Utveckla allas samarbetsförmåga
• Få alla att dra åt samma håll
• Sätt ned foten utan att trampa någon på tårna
• Medarbetare eller motarbetare
LEDARSKAP – ATT LEDA ANDRA
• Hur du skapar delaktighet
• Att få negativa att bli positiva
• Hur du får alla att ta ansvar
• Att skapa arbetsglädje
12.30 LUNCH
13.30 ATT LYCKAS SOM CHEF
• Att gå från en i gänget till att bli chef – ny i rollen
• Leda tidigare kollegor
• Gör rätt från början
• Hantera samtal
• Skapa energi
• På stolen mellan ledningen och medarbetarna
• Personlig utveckling
NYTÄNKANDE LEDARSKAP
• Feedback på nytänkande sätt
• Skapa resultat
• Skapa framgång
• Lyfta alla i teamet
• Få teamet att lyfta dig som chef
• Gör tvärtom!?
• Skapa spelregler
16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

INSPIRERANDE UTBILDNING
“Pedagogisk, underhållande, inspirerande utbildning genom
att föreläsaren talade till oss som individer inte bara beta
sig igenom ett inläst material.”
Robert Aldén, vice driftledare, SEFAB Gruppen AB

UPPENBART KOMPETENT FÖRELÄSARE
“Bra engagemang från en uppenbart kompetent föreläsare
ledde till givande diskussioner. Uppskattar även möjlighet
och uppmuntran att kostnadsfritt få bolla frågor och
funderingar med honom efter utbildningen.”
Hugo Öhman, COO, Aldovo AB

DAG 2
09.00 OENIGHETER OCH KONFLIKTER PÅ
ARBETSPLATSEN
• Varför blir vi oeniga och när kan man veta att det är allvar?
• Högt i tak eller bara bråkigt?
KONFLIKTER VÄXER OCH KAN URSKILJAS I OLIKA STADIER
• Symptom och signaler
• Så här kan man förebygga, hantera och efterhjälpa
DU SOM LEDARE – HUR PÅVERKAR DU KONFLIKTERNA
PÅ DIN ARBETSPLATS – OCH VILKEN ÄR DIN ROLL?
• Chefsansvar och ledarkapacitet
• Vad går att göra själv som chef och när behöver man
ta utomstående till hjälp?
• Ansvar och verktyg
MEDARBETARSAMTAL
• Innehåll och struktur i samtalen
• Checklistor och arbetssätt kring samtalen
• Kopplingar till lön och belöning
12.00 LUNCH
13.00 LEDARSKAP ÄR KOMMUNIKATION KOMMUNICERA SÅ ATT DINA MEDARBETARE FÖRSTÅR
• Använda retoriken för att påverka bättre
• Framföra ditt budskap så mottagaren förstår
• Använda språket så du kan övertyga bättre
• Utveckla ditt sätt att argumentera och diskutera
• Använda ditt kroppsspråk och din röst
• Hantera besvärliga situationer och människor
• Att få med dig folk i dina beslut
• Kommunicera effektivt
ARGUMENTATION I LEDARROLLEN
• Principerna för hur en argumentation ska vara uppbyggd
• Att nå fram med sitt budskap
• Målgruppsanalys och intresseväckare
ARBETSRÄTT FÖR NYBLIVEN CHEF – EN INTRODUKTION
• Att anställa – anställningsavtal
• Förhandlingsskyldighet vid personalfrågor
• Uppsägning av anställningsavtal, arbetsbrist och
personliga skäl
• Nyheter inom arbetsrättslagstiftningen.
16.00 UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

NY SOM CHEF
Körkort för dig som är nybliven chef
DEN VIKTIGA STARTEN I DIN NYA ROLL

UR INNEHÅLLET:

Att bli chef innebär ett stort och viktigt steg i karriären. För
att nå framgång i ditt ledarskap behöver du förbereda dig
och få kunskap om de viktigaste bitarna i chefspusslet.

•
•
•
•
•
•

Hur gör du för att leda andra och vilka frågor kommer du att
ställas inför? Svaren får du under utbildningen!
Välkommen!

Att vara ny i chefsrollen
Nytänkande ledarskap som ger resultat
Chefens ansvar vid konflikter
Att hålla medarbetarsamtal
Att få med andra i dina beslut
Arbetsrättsfrågor

HA NYTTA AV DETTA I MIN KARRIÄR
“Mycket lärorikt om bland annat olika personlighetstyper och hur man hanterar dessa för ett framgångsrikt ledarskap. Jag
kommer definitivt ha nytta av detta i min karriär. Jag upplevde Martin som härligt jordnära och väldigt inspirerande.”
Jeanette Öberg, Deployment Teamleader, Payzone Nordic AB

DATUM OCH ORT 2016
26-27 maj, 22-23 sep, 24-25 nov
Stockholm

12-13 okt
Malmö

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

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

10-11 nov
Göteborg

ANMÄLNINGSVILLKOR

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

Anmälan 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 anmälningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

HOTELLRUM

3 ENKLA SÄTT ATT ANMÄLA SIG

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.

NY SOM CHEF
- STEG 2

Vidareutveckling
för dig som
vill växa med
chefsrollen!

UR INNEHÅLLET:

CERTIFIERAD LEDARE
2+1 dagar för maximalt utbyte

En kraf
utbildning
som vill ut
som led

DAG 1 - DITT PERSONLIGA LEDARSKAP

• Chefsrollen under utveckling

“

• Processynsättet i ledarrollen
• 8 ledningsprinciper för gott resultat
• Att jobba optimalt med feedback
• Att hantera olika typer av samtal
• Beslutsfattande och delegering

• Hitta din unika och personliga ledarstil
• Våga vara ledare!
SAGT OM KURSLEDARE MARTIN HALLENGREN
“Martin är suverän på att beskriva, förklara och få
med alla i tänket.
Bengt Bredin, Manager Technical Service,
Software Point AB
“Martin var väldigt bra på att få fram budskapet
och poängtera det viktiga.”
Johan Persson, teamleader, Norstar AB

• Motivationsfaktorer
• Coachande ledarskap

• Att jobba mindre och hinna mer
• Målstyrning och konsten att sätta mål

DAG 2 - LEDAREN OCH MEDARBETARNA

“

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

“Väldigt bra utbildning, fick med mig
tyg och tankar som jag kommer att

• Att leda framgångsrika grupper
• Så får du högpresterande medarbetare

Glenn Nilssen, Servicedesk Manag

• Vägledande förhållningssätt

• Det kommunikativa ledarskapet

• Hantera konflikter och svåra samtal

PÅBYGGNADSUTBILDNING FÖR NYA CHEFER
Utbildningen är en fortsättning på någon av utbildningarna Ny som chef eller Basutbildning för nyblivna
chefer.
Den riktar sig också till dig som har arbetat en kortare tid som chef. Du har grunderna i ledarskap och
vill bygga vidare på dessa kunskaper och även hitta områden som kan förstärkas och förbättras.

DAG 3 - VIDAREUTVECKLING

FÖRDJUPNING FÖR LED

• Inte bara ledare utan också chef

Utbildningen vänder sig till dig som
en tid som ledare och som vill tydlig
ledarroll och hitta din personliga mo
vidareutvecklas som ledare.

• Medarbetarsamtal med kvalitet
• Handlingsplan - ditt framtida ledarskap

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!

• Utdelning av certifikat

DATUM OCH ORT 2016

12-13 maj, 20-21 okt
Stockholm

17-18 nov
Göteborg

1-2 dec
Malmö

DATUM OCH ORT

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

Hjärtum Utbildning - Utbildningar med hjärtat på det rätta stället.

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

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

Välkommen!

