Integrerat Ledarskap
Ledarskap - Affär - Utveckling
Integrerat Ledarskap är vår fördjupande öppna ledarutbildning för dig som har varit chef en
tid. Programmet riktar sig till dig som vill vidareutveckla dig i ledarrollen och få möjlighet att
stanna upp, reflektera, diskutera, lära nytt, och pröva nya sätt att utöva ditt ledarskap på.
Genom programmet får du möjlighet att nyttja övriga deltagares kompetens genom
erfarenhetsutbyten, och få deras synpunkter på just dina utmaningar. Vi använder effektiva
inslag i vår pedagogik, bl.a. genom verklighetsnära övningar med skådespelare, samt genom
webbaserad business simulation i fiktiva ledningsgrupper.
Vad får du ut av detta program?








Ha ökat medvetenheten om dina och andras beteenden samt
konsekvenser av dessa.
Ha utvecklat ditt affärsmässiga och strategiska tänkande
Ha förbättrat din förmåga att leda och utveckla egen organisation
samt genomföra förändringar
Ha utvecklat din tillit till dig själv och andra
Ha förbättrat din förmåga att kommunicera, lösa konflikter och
samarbeta
Ha fått ett utökat nätverk

Vi erbjuder ett utbildningsprogram på 11 dagar uppdelat på tre block samt ett
examensblock:
I programmet ingår
o
o
o
o
o
o

Fördjupad insikt om sig själv i relation till andra.
Utvecklande ledarskap i relation till individens och gruppens utveckling.
Kommunikativt ledarskap, konflikthantering och feedback för utveckling.
Effectivt Ledarskap – ett feedbackinstrument för lönsamt ledarskap.
Strategisk affärs- och verksamhetsutveckling.
Affärssimulering med Simbiz affärs- och ledningssimuleringsprogram.

Programmet stöds av utförlig dokumentation för varje delavsnitt.
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PRAKTISK INFORMATION

Plats: Konferensgård i Värmland
Datum 2017: Block 1: 24-26 okt, Block 2: 5-7 dec, Block 3: 6-8 feb,
Block 4: 15-16 maj
Pris: 52 000:- exkl. moms och internatkostnader
Programansvarig: Jonas Garpe, jonas.garpe@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

Jonas arbetssätt är präglat av öppenhet, trygghet och värme, och
han har en förmåga att skapa ett kreativt och utvecklande klimat
genom sitt sätt att vara och arbeta. Han är specialiserad på
djupgående förändrings- och utvecklingsarbete med individer,
grupper och organisationer.
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