3 x Effektiv Ledarutveckling
Effektivt ledarutvecklings program
Många av ledarutvecklings programmen idag sträcker sig över lång tid, månader,
t.o.m. år. Innehållet är omfattande och bra men ofta är det bara delar av programmet
som motsvarar just dina personliga behov som ledare. Inte ovanligt så tillämpas bara
20 % av programmet i verksamheten innan man agerar efter ”gamla vanor igen.” Det
är även vanligt att dessa program sker på någon fin konferensgård långt bort från den
vardag och verksamhet du faktiskt verkar i.
Vi tänker annorlunda. Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på
kort och avgränsad tid etablerar, nya framgångsrika beteenden som skapar utveckling
och framsteg, för dig som ledare och i din verksamhet. Vi tränar dig i din verklighet.




Effektiv kompetens utveckling – har alltid fokus på det mest aktuella
utvecklingsområdet. Ett område i taget. Skräddarsytt efter ditt behov och er
verksamhet.
Effektiv inlärning - integrerad i verksamheten/vardagen för att använda riktiga
händelser. Varvar teori, med träning, feedback och coachning
Effektiv resurs användning – du som ledare har maximal närvaro i
verksamheten. Din tid är dyrbar. Alltså fokus på tid för inlärning. Minimerad
”spilltid” Intensiv och avgränsad programtid på 6 veckor

Utveckla dina kritiska ledarförmågor
Vi har tagit fram ett effektivt och utmanande program som på kort tid etablerar, nya
framgångsrika beteenden inom kritiska ledarförmågor.

Välj vad du vill bli ännu bättre på, 1-2 områden (förslag på områden)


Kommunicera tydliga mål och
visioner



Förmågan att delegera och
släppa taget



Öka samarbetsförmågan på
arbetsplatsen



Ge utrymme för delaktighet





Hantera konflikter, olikheter och
mångfald

Uppmärksamma personalens
insatser



Ge förutsättningar för personlig
utveckling,



Visa respekt och vara lyhörd
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Metodik och process
Programmet är utvecklats utifrån beteendevetenskaplig forskning, kring inlärning och
förändring av beteenden och tankemönster. Kombinerat med senaste forskningsrön
kring ledarskap och hur man skapar engagerad personal och hög produktivitet. Med
hjälp av modern teknik, Viary skapar vi ett skräddarsytt upplägg som dessutom är lätt
tillgängligt. Tillgängligheten är viktig då vi vet idag att all inlärning och personlig
utveckling sker bäst i den miljö där den utförs.
I upplägget varvar vi coachning, teori med träning. Vi inleder med ett "introsamtal"
kring förutsättningar, ämnen och datum. Vid uppstart och slutavstämning ses vi på
kontoret, övriga sker per telefon.
Programmet kräver att du har en smartphone, Android eller iPhone

Intro

Uppstart

Coachning

Träning

Träning

Coachning

Coachning

Träning

Träning

Avslutning

Målet med programmet:
Att du, utifrån de mål vi utkristalliserat inledningsvis, har etablerat nya
beteendemönster som stärker dig i din roll som ledare, inom utvalda fokus områden

Pris
5900 SEK ex moms
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