LEDARSKAP FÖR NYA CHEFER

Ledarskap för
nya chefer
TID
3+3 dagar + eget arbete

COACHNING
INGÅR

INVESTERING
För aktuellt pris se gallofsta.se/utbildning
PLATS
För aktuella kursdatum, tider och platser 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.
Ett coachningsamtal á 30 min per telefon ingår.

Att vara chef är inte helt enkelt. Du hamnar ofta i ett läge där
kraven på dig ställs både ovanifrån och underifrån och kanske
mest inifrån dig själv. Vill du skaffa dig bra grund att stå på ska
du gå Ledarskap för nya chefer!
Du är ny som chef. En omställning som ställer stora
krav på ny kunskap och nya insikter. Visst behöver du
kunskaper i sådant som arbetsrätt, arbetsmiljöarbete,
ekonomi och mycket annat. Men oavsett det så behöver
du först och främst en stabil grund att stå på. Ett personligt ledarskap som är förankrat i dig själv. Du behöver
förstå skillnaden på chefskap och ledarskap – ledarskap
är en profession i sig. Det är också grunden till ett stabilt
chefskap.

Förstå skillnaden
på chefskap och
ledarskap

Passar som
internutbildning

Om du förstår vad ledarskap innebär och har ett starkt
personligt ledarskap kan du utöva ditt chefskap, humanistiskt, balanserat och tydligt.

Målgrupp
Du som för första gången blivit chef och som jobbat som mest 2 år som chef.

Du blir bättre på att:

Läs mer om
utbildningens innehåll
och hur du bokar.

»
»
»
»

leda andra och dig själv
förstå behovet av ledarskap
kommunicera
hantera de krav din yrkesroll medför [gå från medarbetare till chef]

LEDARSKAP FÖR NYA CHEFER

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

Arbetsmetoder
Vi kopplar verksamheten under utbildningen till vardagens situationer på arbetsplatsen.
Vi utgår från dig själv som person och ledare och varvar teoretiska kunskaper med
diskussioner och reflektioner. Under utbildningen genomförs en 360° kartläggning där du
får återkoppling på ditt beteende.

Ur innehållet
Under utbildningen ska du få ökade kunskaper om:
»
»
»
»
»

förståelse för din roll som ledare
självinsikt och en ökad medvetenhet om hur du kan använda dina egna resurser
förståelse för medarbetares och gruppers behov av ledarskap
en personlig utveckling som är kopplad till dina vardagliga arbetssituationer
teoretiska kunskaper och mycket praktisk träning

Du har fått ett nytt yrke

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

Ledarskap är en profession, vilka nya krav innebär det? Förväntningar från medarbetare,
chefer, kollegor och inte minst dig själv växer. Vad skall du leva upp till och hur behöver
du agera? Vad händer med gamla relationer och vilket ansvar har jag nu?

Ledaren som utvecklare
Att få en förståelse för hur individer och grupper utvecklas och hur ledarskapet kan stödja
dessa processer är väsentligt för ett fungerande ledarskap och nödvändigt för att skapa
effektivitet och synergier.

Att leda dig själv
Grunden för ett medvetet ledarskap är självinsikt. För att kunna leda andra behöver jag
kunna leda mig själv, att förstå mina drivkrafter, styrkor och brister underlättar att möta
medarbetare på ett medvetet sätt.

Lojalitet
Hur hanterar jag den dubbla lojaliteten - att vara lojal mot din chef/företaget och att vara
lojal mot dina medarbetare med integritet, tydlighet och respekt?

Kommunikation
Konflikthantering, kritik, beröm, samarbete och att bygga relationer – allt handlar om
kommunikation och att skapa dialog. För att lyckas som chef och ledare är det nödvändigt
att kunna kommunicera och lyssna.

Att vara chef kan vara ensamt
Under utbildningen får du möjlighet att reflektera över dig själv och din nya roll tillsammans med andra i samma situation men också möjlighet att fundera över vilket stöd du
behöver och var du kan hämta det framöver.

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

