Grundläggande Chefs- & Ledarskap
Praktiskt orienterat ledarskapsprogram
Grundläggande Chefs- & Ledarskap är ett praktiskt ledarskapsprogram som riktar sig till dig
som vill få ett antal konkreta verktyg så att du kan känna större trygghet i ditt ledarskap och ge
dig goda förutsättningar för att kunna skapa resultat genom andra, dem du leder.
Vad får du ut av detta program?






Lära dig konsten att hantera rollen som ledare, få dina medarbetares förtroende och bli trygg i
dig själv som chef.
Kunskap om hur du kan stärka din kommunikation som ledare och bli bättre på att
kommunicera effektivt.
Du får verktyg för att möta situationer som du behöver handskas med som ledare – utmanande
samtal, medarbetarsamtal, identifiera och hantera konflikter.
En personlig ledarskapsprofil, analys och tankar kring dina styrkor och utvecklingsbehov.

Vi erbjuder ett utbildningsprogram under sex dagar uppdelat på två block:
Block 1 – Att leda sig själv & andra
 Ledarskap
o Att vara Chef/Ledare
o Prioritera din tid
 Personlighet/Självinsikt
o Hur ska du förhålla dig till dina starka/svaga sidor och dina
utmaningar?
o Hur påverkar ditt beteende andra, samt vice versa?
 Personalfrågor
o Medarbetarsamtal
o Rekrytering
o Rehabilitering
o Arbetsklimat
Block 2 – Att leda grupper
 Kommunikation
o Utmanande kommunikativa situationer
o Presentationsteknik
o Nycklar till att lyckas nå fram med ditt budskap
o Coachande förhållningssätt
 Grupper
o Grupprocesser
o Analys
o Effektiva möten
 Situationsanpassat ledarskap
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PRAKTISK INFORMATION

Plats: Konferensgård i Värmland
Datum Höst 2017: Block 1: 3-5 okt, Block 2: 14-16 nov
Pris: 28 000:- exkl. moms och internatkostnader
Programansvarig: Mikael Olofsson, mikael.olofsson@effect.se
Kontaktperson: Anna Rosvall, anna.rosvall@effect.se, 054-13 75 18
Anmälan: Skriftlig anmälan sänds anna.rosvall@effect.se
Anmälan kan även ske genom vår hemsida, www.effect.se

Mikael Olofsson har ett nyfiket och lösningsorienterat
förhållningssätt. Med sin lugna och engagerande
framtoning skapar han goda förutsättningar för inlärning
hos individer och grupper. Hans pedagogiska förmåga
tillsammans med hans förmåga att i övrigt skapa en god
lärsituation, borgar för ett gott resultat.
I sitt arbete som konsult brinner han för att bidra till nya
insikter som kan leda till bestående beteendeförändringar.
Att se människor, grupper och organisationer växa och
utvecklas i önskad riktning, ger Mikael energi. Mikael har
lång erfarenhet från att ha jobbat med såväl enskilda
individer, arbets- och ledningsgrupper som med utveckling
av organisationer inom både offentlig verksamhet och inom näringslivet.
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