LEDARSKAP UTAN CHEFSKAP

Ledarskap
utan chefskap
TID
3+3 dagar

COACHNING
INGÅR

INVESTERING
För aktuellt pris se gallofsta.se/utbildning
PLATS
Gällöfsta Kungsängen
För aktuella kursdatum och tider
se gallofsta.se/utbildning

Coachningen ökar dina möjligheter att omsätta nya
kunskaper och insikter i din vardag. Du kan lyfta frågor
utifrån utbildningen, dina behov och utmaningar.
Coachningen ökar konkret värdet av utbildningen både
för dig och organisationen.
Två 45 minuters coachningssamtal via telefon efter genomförd utbildning.

Vi fokuserar på ditt eget personliga ledarskap och hur du
får andra att följa dig för att de vill och inte för att de måste.
Den största och viktigaste utmaningen för dig som ledare, där
du förväntas leda och skapa resultat tillsammans
med andra, utan att ha personalansvaret.
Ledarskap utan chefskap ger en bred förståelse för ledarskap
ur perspektiven att leda mig själv, att leda grupper och att leda
individer. Du får undersöka dina drivkrafter och förebilder som
ledare, kunskap om grupper och grupputveckling, kunskaper och
träning i kommunikation och samtal. I mellanperioden kommer
du att få tillämpa dina kunskaper hemma i din vardag. Som stöd
i detta kommer du att ha en lärpartner från utbildningen.

Passar som
internutbildning

Målgrupp
Projektledare, teamledare, arbetsledare, processledare, samordnare eller någon annan
form av ledarskap - utan att vara formell chef för gruppen eller teamet.

Du blir bättre på att

Läs mer om
utbildningens innehåll
och hur du bokar.

»
»
»
»
»
»

Skapa medvetenhet och handlingskraft i din roll och i uppdraget
Förstå både egna och andras drivkrafter och motivation
Anpassa ditt ledarskap efter gruppers och individers behov
Se och hantera konflikter
Kommunicera tydligt och ge och ta emot utvecklande feedback
Leda dig själv, individer och grupper

Så här anmäler du dig

Arbetsmetoder och innehåll.

Du kan boka utbildningen
på vår webb, skicka ett
mejl eller kontakta oss
på telefon. Du kan även
chatta direkt via hemsidan
med vår utbildningssamordnare om du har några
frågor.

Vi kopplar all verksamhet till dina egna vardagssituationer på arbetsplatsen.
Vi utgår från dig själv som person och i din roll och varvar teoretiska kunskaper
med praktiska moment och reflektioner.
» Tillämpa teori och modeller på dina egna projekt/team.
» Självkännedom genom 360 graders verktyget IDI.
» Kunskap om grupper och gruppers utveckling
» Kommunikationsverktyg och samtalsträning
» Konflikthantering och coachning
» Feedback från övriga deltagare

» gallofsta.se
» utbildning@gallofsta.se
» 08-581 795 02

Utbildningens omfattning
Utbildningen genomförs under 3 + 3 dagar i internatform på vår egen anläggning
i Kungsängen. Dessutom ingår eget arbete under utbildningstiden.

Kontakta oss
Gällöfsta Perlan Ledarskap
196 92 Kungsängen
Tel 08-581 795 02
Fax 08-581 795 60
utbildning@gallofsta.se
www.gallofsta.se

