Inbjudan till
kurser 2013

Ledarskapsutbildningar
Ledarskap som ger resultat!
LEDARE MEN INTE CHEF
Praktiskt ledarskap i vardagen

LEDARE MEN INTE CHEF – STEG 2
Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

NY SOM CHEF
Trygg och effektiv ledning och styrning

KONFLIKTHANTERING OCH BESVÄRLIGA
BETEENDEN
Verktyg för att hantera individ- och gruppkonflikter
NY KURS!

LEDARSKAP FÖR PROJEKTLEDARE
Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Ställer du höga krav på
din kompetensutveckling?
Då har du hittat rätt! Våra ledarskapskurser kombinerar alltid
teori med praktiska övningar för att ge dig de verktyg du behöver
i ditt arbete – idag och imorgon.
Varmt välkommen!
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Kursansvarig

Större effekt!
I alla våra chefs- och ledarskapskurser ingår kursbevis, självskattningsanalys samt
förberedelse. Inför kursen får du svara på några frågor kring vilken roll du har,
vilka utmaningar du ser och dina förväntningar på kursen.

Kursledare
Lars Gustafsson är både prisbelönt och medialt uppmärksammad
för sitt ledarskap och de resultat han har uppnått i den rollen. Han
har bland annat prytt framsidan av tidningen Chef och sitter med
i jurygruppen som utser Ung Chef på Kompetensgalan. Utöver sin
erfarenhet som sträcker sig över flera olika branscher, är Lars en unikt
inspirerande och pedagogisk utbildare med handfast kunskap och
verksamhetsnära verktyg.
När Lars Gustafsson fick utmärkelsen Ung Chef på Kompetensgalan 2007, fick han
det just utifrån sitt mod att ständigt ifrågasätta gamla strukturer, hitta nytänkande
lösningar och genomdriva förändringar. Idag vet han ännu mer.

DAG 1

DAG 2

09:00-09:30 Registrering

09:00 Kursdagen inleds

09:30 Kursdagen inleds

11:30 Lunch

11:30 Lunch

16:00 Kursen avslutas

16:30 Kursdagen avslutas

Ledare men inte chef
Praktiskt ledarskap i vardagen

Du är en nyckelspelare med en ledarroll men saknar en formell chefsbefattning. Kursen
Ledare men inte chef lär dig hur du kombinerar ledarrollen med medarbetarrollen och ger
dig konkreta verktyg för att hantera denna balansgång!
Kursen vänder sig till dig som är specialist, projektledare, gruppledare, teamledare,
samordnare, koordinator, föreståndare eller en mycket erfaren medarbetare.

Formellt och funktionellt ledarskap – vad skiljer en ledare från en chef?
• Ledarens roll i olika organisationer
• Hur leder du en grupp utan att vara formell chef?
• Relationen ledare och chef – hur förhåller sig din ledarroll till din chefs roll?

Ledarens ansvar, inflytande och gränser
• Hur fungerar en ansvarfunktion utan personalansvar?
• Lojalitetskonflikter och att sitta på flera stolar
• Den svåra konsten att se och sätta gränser

Vem är du och vilken roll har du i ditt team?
•
•
•
•

Olika ledarstilar och roller och dess betydelse för verksamheten och medarbetarna
Så går du från en i gänget till ledare
Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap?
Varför andra inte agerar som du förväntar dig och hur du använder den olikheten på ett
positivt sätt

Kommunikation och motivation
•
•
•
•

Hur skapar du en fungerande dialog med chefer och kollegor?
Så blir du bättre på att kommunicera ditt budskap
Hur hanterar du olika personlighetstyper?
Verktyg för konflikthantering och problemlösning – så vänder du negativa attityder

Pris och datum
Boka tidigt-pris 9 900:- (10 900:-)
Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!
Stockholm
13-14 februari

23-24 maj

18-19 november

(Bokningskod: kur 97)

(Bokningskod: kur 98)

(Bokningskod: kur 99)

Med reservation för ändringar.

Ledare men inte chef STEG 2
Workshop: Öva dig till ett bättre ledarskap

Bra ledarskap kommer inte gratis – det kommer genom övning! Välkommen till en interaktiv
och praktiskt fokuserad kurs som lär dig tekniker som stärker dig i din roll. Kursen har
begränsat antal platser.

Utveckla din ledarroll
• Hur bygger du förtroende för dig och ditt ledarskap?
• Hur kan du och din chef skapa större tydlighet runt din roll och dina befogenheter?
• Olika självskattningsövningar – vem är du?

Coachande kommunikationen
•
•
•
•

Hur kan du coacha dina medarbetare för att locka fram utvecklingspotentialen i var och en?
Hur ska du kommunicera för att locka fram initiativkraft och glädje hos dina medarbetare?
Så hanterar du olikheterna i gruppen och gör dem till tillgång istället för hinder
Övningar i coachande samtal

Samtalsmetodik och svåra samtal
•
•
•
•
•

Hitta rätt kommunikationskanal baserat på mottagarens beteende
Ta kontroll över det svåra samtalet – nycklarna som stärker dig
Hur påverkar ditt beteende andra och hur påverkar deras beteende dig?
Försvarsmekanismer och deras uttryck
Övningar i att hantera svåra samtal

Mötesteknik – skapa effektivare möten
• Olika typer av möten och dess utmaningar, syften och målsättningar
• Struktur för att förbereda dig själv och andra, göra effektiva mötesanteckningar och skapa
uppföljningsrutiner
• Kreativa möten som föder idéer och nytänkande

Pris och datum
Boka tidigt-pris 11 900:- (12 900:-)
Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!
Stockholm
18-19 mars

14-15 okt

(Bokningskod: kur 100)

(Bokningskod: kur 101)

Med reservation för ändringar.

Ny som chef

Trygg och effektiv ledning och styrning

Chefsrollen – vad gör dig till en bra chef?
•
•
•
•
•
•

Det moderna chefskapet
Skillnaden mellan att vara chef och ledare
Mellanchefens dilemman – lojalitet och prioriteringar
Från medarbetare till chef
Beslutsfattandet
Jaget, laget och verksamheten

Medarbetarna – så styr du gruppens utveckling och processer
• Vad styr utvecklingen för en grupp på arbetsplatsen och varför fungerar gruppen som den
gör?
• Arbetsgruppens olika faser
• Gruppdynamikens ABC
• Så bygger du starka team

Att leda utvecklings- och lönesamtal
•
•
•
•
•
•
•

Hur förbereder du dig själv och dina medarbetare på rätt sätt inför samtalet?
Samtalets olika delar och deras syften
Så styr du samtal som är orienterade mot mål och resultat
Feedback – A&O när du ger och tar kritik
Så hanterar du besvikna, ledsna eller arga medarbetare
Vad får du/får du inte säga?
Samtalsövningar

Att sätta och styra mot tydliga mål
• Hur formulerar du tydliga och uppföljningsbara mål?
• Hur ska du kommunicera målen för att de ska leda till handling och utveckling?
• Hur gör du resultatet av dina insatser tydliga och mer synliga både mot dina chefer och dina
medarbetare?
• Hur följer du upp resultat och mäter effekt?

Pris och datum
Boka tidigt-pris 9 900:- (10 900:-)
Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!
Stockholm
31 jan-1 feb

3-4 okt

(Bokningskod: kur 102)

(Bokningskod: kur 103)

Med reservation för ändringar.

Konflikthantering och
besvärliga beteenden

Verktyg för att hantera individ- och gruppkonflikter
Välkommen till en problemlösande kurs som ger dig verktyg för att lösa konflikter
och arbeta förebyggande för att undvika nya. Du får dessutom arbeta med olika
självskattningsinstrument för att öka din medvetenhet om hur du beter dig, hur du påverkar
andra och hur andra kan påverka dig.
Besvärliga individer och beteenden
•
•
•
•

Vad är beteende och hur relaterar det till våra attityder och värderingar?
Ditt eget naturliga och anpassade beteende
Hur påverkar ditt beteende andra och hur påverkar deras beteende dig?
Besvärliga beteenden kontra besvärliga personer – vad beror de på och hur ska du hantera
dem?
• Agera rätt i laddade möten och svåra situationer

Konflikthantering
•
•
•
•
•
•

Varför uppstår en konflikt?
Ditt roll i konflikten
Olika former av konflikter och reaktioner
Försvarsmekanismer
Så identifierar du de aktiva ingredienserna i en konflikt
Verktyg för att hantera individ- och gruppkonflikter

Kommunikation och svåra samtal
•
•
•
•
•
•

Ledarskapets ABC
Nycklar till lyckad kommunikation – så kan du stärka kapaciteten för tidig problemlösning
Hitta rätt kommunikationskanal baserat på din mottagares beteende
Att medla i andras konflikter
De olika rollerna i konflikthantering
Ditt eget beteende påverkar andra – välj rätt kommunikation!

Pris och datum
Boka tidigt-pris 11 900:- (12 900:-)
Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!
Stockholm
13-14 mars

Göteborg

Malmö

27-28 maj

9-10 april

(Bokningskod: kur 104)

(Bokningskod: kur 109)

(Bokningskod: kur 107)

12-13 juni

2-3 december

8-9 oktober

(Bokningskod: kur 105)

(Bokningskod: kur 110)

(Bokningskod: kur 108)

13-14 nov
(Bokningskod: kur 106)

Med reservation för ändringar.

Ledarskap för projektledare
Ta ditt ledarskap till nästa nivå!

Kursen leds av Lars Gustafsson tillsammans med Lisa Håkansson, projektledare i Kungsbacka
kommun och tidigare projektledare på Accenture. Lisa har tagit fram Kungsbacka kommuns
projektledningsmodell och arbetade på Accenture med bland annat projektledningsmodeller
och etablering av nya processer.

Projektledarens verktyg för teamutveckling
•
•
•
•

Så bygger du ett effektivt projektteam
Ledarskapet i projektets olika faser
Hur får du alla att dra åt samma håll?
Hur skapar du en miljö där alla fortsätter att utvecklas och där du och
dina medarbetare stimuleras av att lära sig och tänka nytt?

!
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Grupp- och individbeteenden i projektgruppen
•
•
•
•

Lär dig särskilja de olika faserna i teamets utveckling
Spänningar mellan medlemmar i gruppen?
”Varför gör de inte bara som jag säger?!”
Så hanterar du olika viljor och beteenden

Coachande kommunikationen som problemlösning
•
•
•
•

Hur coachar du dina medarbetare för att locka fram utvecklingspotentialen?
Hur ska du kommunicera för att locka fram initiativkraft och glädje hos dina medarbetare?
Hur bör du coacha en medarbetare som inte levererar som planerat?
Övningar i coachande samtal

Effektiv projektstyrning
•
•
•
•
•
•

Verktyg för att driva små och stora projekt
Resultat- och målstyrning
Dokumentation, uppföljning och styrning av projekten
Projektledarens dilemma - hantering av olika intressenter
Att sätta och kommunicera kort- och långsiktiga mål
Projektavslut och nästa steg

Pris och datum
Boka tidigt-pris 12 900:- (13 900:-)
Boka senast två månader före utsatt kursdatum så får du 1000 kr rabatt!
Stockholm
18-19 april

27-28 november

(Bokningskod: kur 111)

(Bokningskod: kur 112)

Med reservation för ändringar.
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Avsändare:
Conductive AB
Karlavägen 104
115 26 Stockholm

Ledarskapsutbildningar
Ledarskap som ger resultat!

Sveriges bästa ledarskapsutbildningar?
Behöver du gå en ledarskapsutbildning? Inte bara har
vi ett mycket bra pris på våra kurser (jämför gärna),
vi har dessutom kursledare som integrerar dina
utmaningar i kursutformningen för att ge just dig en
utbildning som gör skillnad för ditt fortsatta ledarskap.

Besök vår hemsida
www.conductive.se
för erbjudanden om
hotell till förmånliga
priser.

Välkommen till vad som troligtvis är Sveriges bästa
ledarskapskurser. I alla fall om du frågar tidigare
deltagare.

BOKNING

Garnisonen Konferens
Karlavägen 100
Stockholm

Telefon
Internet
Mail
Telefax

Läppstiftet Konferens
Lilla Bommen 1-2
Göteborg
Clarion Temperance
Engelbrektsgatan 16
Malmö

Bokningslinje 08-670 84 80
www.conductive.se
bokning@conductive.se
08-670 84 81

Förbehåll
Vi reserverar oss för förändringar
i programmet, prisändringar och
möjlighet att ställa in planerat
seminarium.
Avbokning och Överlåtelse
Om du får förhinder och inte
kan deltaga kan du alltid överlåta din plats till en kollega. Du
kan också få pengarna tillbaka för
redan betald deltagarplats förutsatt att din skriftliga avbokning
är oss tillhanda senast 3 veckor
före kursdatum. Fullständiga
avbokningsregler se vår hemsida
www.conductive.se
LedUtb2

PLATS

I kurspriset ingår kaffe, lunch och
dokumentation.
Obs! Alla priser är exkl. moms.
Ovanstående rabatter kan ej
kombineras med andra
erbjudanden.

