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Så här anmäler du dig
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.

Vill du bli bättre på att läsa av situationer och anpassa din
ledarstil efter läget? Då är du inte ensam. Detta är världens
mest genomförda ledarskapsutbildning som ger dig färdigheter
som du kommer önska att du alltid haft!
Vi är alla olika och i det ligger en styrka men även en
utmaning för dig i ditt ledarskap. Varför presterar inte
din medarbetare just nu som förväntat? Beror det på att
han eller hon saknar förmåga eller är det bristande vilja?
Behöver du som ledare byta ledarstil för att få upp din
medarbetare på banan igen och hur anpassar du dig?
Situationsanpassat Ledarskap inriktar sig på dessa frågor.
Utbildningen är baserad på Paul Herseys ledarskapsmodell och det grundläggande synsättet är att leda
genom att utveckla medarbetarnas kompetens och att
bedöma en människa i en situation snarare än människan. Men för att kunna göra det måste du som ledare
kunna se medarbetarens behov, förmåga och vilja i den
givna situationen och anpassa ditt sätt att leda, instruera
och stödja individen.

Världens mest
genomförda ledarskapsutbildning

Passar som
internutbildning

Målgrupp
Chefer, ledare och projektledare som vill kunna möta individens behov vid varje tillfälle
och med hjälp av olika ledarstilar få effektivare och nöjdare medarbetare.

Du blir bättre på att
» gallofsta.se
» utbildning@gallofsta.se
» 08-581 795 02

»
»
»
»

läsa av, förstå och identifiera behov
anpassa ditt agerande efter situationen
kommunicera effektivt
agera snabbare

Arbetsmetod och innehåll

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

Utbildningen innefattar både teori, konkreta modeller men även praktiska övningar i
form av rollspel och exempel på situationer. Du kommer även få en 360° feedback på
ditt sätt att leda genom ett frågeformulär som chefer och medarbetare till dig svarar på
innan utbildningen.

Utbildningens omfattning
Utbildningen genomförs under 2 dagar i internatform på vår egen anläggning i Kungsängen.

