
ARRANGÖR SAMARBETSPARTNER

Lär dig arbeta för dina medarbetare

Hur leder du för att skapa det bästa laget?

Lär dig leda i en föränderlig värld

Nå framgång i ledarskapet

Drömledarskapet



TÄNK OM vi måste TÄNKA OM, för det 
som tagit er hit, kommer inte att ta er 
dit ni vill imorgon. 
Om nu omvärlden och människors behov förändrats drastiskt under 
det senaste årtiondet, vad behöver du då förändra i ditt ledarskap 
under detta årtionde?

Det som tagit dig hit, där du är idag, kommer kanske inte att ta dig 
dit du vill imorgon. Vi lever i en tid av ständig förändring och du 
behöver anpassa dig och ditt ledarskap till det. Låt mig bespara 
dig som tror att medarbetare enbart arbetar för dig som är chef, 
samt dig som tror att allt handlar om vem du är eller vad du redan 
vet. Då ska du inte medverka på denna kurs. Tror du däremot på 
att du arbetar för dina medarbetare, samt att allt handlar om vad du 
gör varje dag? Då är detta rätt kurs för dig.

Om du vill uträtta något stort, börja då att leda för att skapa det 
bästa laget. Du arbetar med människor – för andra människor. 
Därför är talesätten ”laget före jaget” eller ”jaget före laget” 
förlegade. Vill du nå framgång i ditt ledarskap imorgon, är det enligt 
principen ”jaget för laget” du ska arbeta. Den här kursen är en 
praktisk guide/manual om vad du som ledare behöver göra samt 
inte göra idag, för att du och dina medarbetare ska prestera bättre 
tillsammans imorgon.

Svante Randlert är en av Nordens mest anlitade föreläsare med 
över 150 föredrag per år när det kommer till att attrahera, 
engagera och utveckla rätt medarbetare till rätt plats. Han har 
genom åren hjälpt hundratals organisationer och tusentals chefer 
hur man blir medarbetarnas och kundernas förstahandsval 
imorgon. 2018 var han nominerad som årets Talare 2018 i 
Sverige i kategorin genombrott. Hösten 2018 lanserade han 
ledarskapspodden Chefssnack. Landets vassaste beslutsfattare 
är med som gäster. Redan under säsong 1 hamnade podden på 
topp-5 listan över näringslivspoddar på Itunes.

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



INNEHÅLL
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• Nå framgång i ledarskapet

• Den praktiska guiden för att prestera bättre

• Så blir ni kundernas och medarbetarnas 

förstahandsval

• Så anpassar du ditt ledarskap efter alla förändringar



KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR

- Boka idag för att säkra
din plats!

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

Kursen har ett begränsat
antal platser! 

TIDER

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

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning
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