LEDARSKAP 3.0
Att som ledare gå från ord till handling

ImpHRove i samarbete med Ledarskapscentrum erbjuder en unik möjlighet för etablerade
ledare och chefer att utveckla kunskaper, insikter och verktyg på hemmaplan i Norrland.
Mål: Med forskning som grund ska utbildningen utveckla deltagarnas insikter om ledarskap till
handling och praktiska verktyg. Utbildningen genomsyras av mottot från Ord till Handling och varvar teori med
praktiska övningar. Efter utbildningen har du utvecklat din förmåga att leda, utmana och utveckla dina
medarbetare. Du har fått praktisk träning på aktivt lyssnande och feedback. Du har även fått ökad förståelse för
hur du kan ge dig själv rätt förutsättningar i din roll som ledare/chef.
Målgrupp: Du som är en etablerad ledare/chef och som har jobbat i rollen under några år. Du känner att du har
grundkunskaperna men vill lära dig mer, få nya energi och slipa dina färdigheter. Du vill hitta nya personliga
vägar att effektivisera ditt ledarskap.
Ur innehållet:
Ledarrollen – Sammanfattning kring ledarskapets grundläggande mekanismer.
Det dubbla uppdraget att vara chef – Hur du kan ge dig själv rätt förutsättningar att nå framgång i din roll.
Aktivt lyssnande – Vad ska man tänka på? Ett effektivt verktyg i ditt ledarskap.
Vikten av förberedelse – Förstå vikten av att vara förberedd inför möten och samtal samt hur du kan göra och tänka.
Utmana och Utveckla – Hur du utmanar och utvecklar sina medarbetare och din organisation.
Feedback - Hur du arbetar med feedback och feedforward.
Att delegera – Hur du avlastar dig själv och delegerar för att fokusera på rätt saker. Hur du får dina medarbetare att
prestera på sin högsta nivå. Det mänskliga beslutsfattandet.
Medarbetare och förändring – Hur dina medarbetare kan reagera och hur du kan bemöta det.

Kursledare: Sebastian Irehill är delägare av Ledarskapscentrum i Umeå och har 20 års erfarenhet av teoretiskt
och praktiskt arbete inom ledarskap och grupputveckling på både stora och små företag. Sebastian har under sitt
arbete på Ledarskapscentrum designat och genomfört utvecklings- och utbildningsprojekt inom en rad olika
verksamheter, både inom privat- och offentlig sektor, nationellt och internationellt.
Upplägg: Utbildningen omfattar 1+1+1 dag med ca 3 veckors mellanrum.

Datum: 29/8, 26/9 samt 24/10
Plats: Umeå Folketshus
Pris, exkl. moms: 15 000 kr per deltagare för 3 utbildningsdagar inkl. konferenspaket.
Priset gäller för anmälan innan 31 maj 2019. Efter detta datum - 18000 kr per deltagare.
Anmälan: Anmälan sker till info@imphrove.se. Ange namn, e-post, telefon för respektive deltagare så
återkommer vi med bekräftelse.

