Att leda utan
att vara chef
Få handboken - så vågar du leda!

Tydlig kommunikatör Verktygen som gör dig trovärdig
Vad VILL teamet nå?
Sätt meningsfulla mål för alla
Självkännedom - Lär känna din egna ledarstil för
att kunna leda andra
Konflikter - olika situationer kräver olika
lösningar

ARRANGÖR

SAMARBETSPARTNER

- Vi ger dig de bästa förutsättningarna
för att lyckas med ditt ledarskap!
Att leda utan att vara chef är en tvådagars grundutbildning i ledarskap. Detta
är kursen för dig som leder andra utan att formellt ha titeln ”chef”. Många
har just denna typ av yrkesroll, om inte hela tiden så åtminstone periodvis
& få saker utmanar så mycket som ansvaret att leda kollegor utan att ha ett
formellt chefskap att stödja sig mot. Dina kollegors vilja att lyssna på dig är
helt avgörande för din och gruppens framgång, och det ställs mycket höga
krav på dig och din insats för att få det informella ledarskapet att lyckas
Under dessa två lärorika och inspirerande dagar fokuserar vi på ledarskapets
grunder, kommunikation, gruppdynamik samt hur du får ditt team att vilja gå åt
samma håll som du. Du får även lära dig hur du förankrar din roll och gör den
tydlig för alla.
Du får verktygen som krävs för att jobba fram motivation, hantera olika
personlighetstyper, situationsanpassa ditt ledarskap, coacha, ge feedback,
hantera konflikter och delegera.
Innan kursstart genomför vi alltid en förstudie för att du skall få svar på
just dina frågor & funderingar. På så sätt kan du vara med och påverka
utbildningens innehåll.
”Att leda andra utan att vara chef” fokuserar på att du som deltagare ska
utveckla din ledarpotential, det som har gjort att du redan blivit en ledare. Vi
utvecklar ledarskap snarare än chefskap.

Lars J O Larsson är en av Sveriges mest slitstarka föreläsare
med över tjugo års erfarenhet av uppdrag för näringsliv och
offentlig förvaltning inom kommunikation och ledarskap.
Nämn en bransch, nämn en kommun, nämn en myndighet
eller verk - han har varit där. Lars har en yrkesbakgrund som
pedagog och utbildare, efter att ha skaffat sig en bred
kunskapsplattform inom språk, masskommunikation,
journalistik, pedagogik, film, filosofi och fotografi. Han är en
glimrande föreläsare och en skicklig utbildare som blandar
halsbrytande humor med allvar.

DIN KUNSKAP
VÅR FRAMTID

Att leda utan att vara chef
DAG 1

DAG 2

• Ledarskapets grunder

• Effektiv kommunikation - tydligare ledarskap

• Gruppdynamik och effektivitet i arbetsteamet

• Vinn trovärdighet - genom tydlig kommunikation

• Utveckla ditt personliga ledarskap - utifrån dina
personliga styrkor.

• Bli medveten om din kommunikation

• Självkännedom - För ett tryggare ledarskap

• Så ger du feedback till chefer och medarbetare

• Så utvecklar du trygghet och uthållighet som ledare

• Hur ledare och medarbetare tillsammans skapar en
bättre samarbetskultur

• Leda och samordna arbeten utan att vara chef

• Så coachar och lyfter du varje enskild individ

• Vilken är din roll vid konflikter?

• Olika bemötandesätt vid olika konfliktsituationer använd rätt sätt vid rätt situation

• Lär dig de olika sätten att hantera konflikter
• Så sätter du mål för både gruppen och för varje
individ
• Få handboken hur du vågar leda
• Delegering och uppföljning

ARRANGÖR

• Svåra samtal & vad du bör tänka på - att skapa
öppenhet och tillit hos medarbetarna
• Så skapar du en positiv och motiverande arbetsplats
• Så skapar du en kreativ och ansvarfull arbetsplats

SAMARBETSPARTNER

Att leda utan att vara chef

ANMÄL DIG REDAN IDAG!
Kontakta oss för hjälp med bokning:
Direktnummer: 0761-44 41 53
E-post: upgrader@hexanova.se

DETTA INGÅR I ALLA
VÅRA KURSER:
• En förstudie för att du ska få möjlighet
att få svar på dina frågor
• Förmiddagsfika, lunch
& eftermiddagsfika
• Utvärdering och uppföljning av resultat
• Kursdokumentation

Kursen har ett begränsat antal platser!
- Boka idag för att säkra din plats!

• Kursintyg
Vi skräddarsyr även
utbildningar utifrån
era behov!

TIDER
09:00 Kursen startar

10.40 Förmiddagsfika
12.00 Lunch
14.40 Eftermiddagsfika
16.00 Avslutning

DIN KUNSKAP
VÅR FRAMTID

