DIPLOMPROGRAM I LEDARSKAP

Diplomprogram
INVESTERING
Varje program skräddarsys efter inriktning.
kontakta oss för offert.
KONTAKT
utbildning@gallofsta.se
Vxl 08-581 795 02

– Utbildningarna
i Diplomprogrammet ger ett
helhetsperspektiv
och har gjort att jag
står stadigare i mitt
ledarskap«
Anna Lundgren
Generalsekreterare
Mälardalsrådet

Så här anmäler du dig
Varje program är skräddarsytt efter inriktning och du
är välkommen att kontakta
oss för en offert.
Skicka oss en intresseanmälan via vår webb,
skicka ett mejl eller
kontakta oss på telefon.
Du kan även chatta direkt
via vår hemsida med vår
utbildningssamordnare.
» gallofsta.se
» utbildning@gallofsta.se
» 08-581 795 02

Diplomprogram i ledarskap
Det här är programmet för dig som söker en sammanhållande,
djupgående och genomgripande ledarskapsutbildning som är
flexibel, utgår från din situation och dina behov, och där du får
individuell coachning under hela din väg mot diplomeringen.
Diplomprogrammet är ett av de absolut främsta längre utbildningsprogram som finns på
marknaden idag, och det mest flexibla där utvecklingen av ditt personliga ledarskap och
dina behov är i fokus. Du kommer att tillsammans med din coach utforma den övergripande inriktningen på utbildningen utifrån var du befinner dig och vilka delar i ditt chef- och
ledarskap som du vill utveckla under programmet.

Målgrupp
Nya eller blivande chefer, erfarna chefer och team-/projektledare, som vill utvecklas och
höja både sin kompetens och sitt marknadsvärde. För dig som redan gått någon av de
ingående utbildningarna (senast 5 år sedan), finns möjligheten att komplettera dessa och
på så sätt fullfölja diplomprogrammet.

Vad får jag?
» Du får en inledande personlig rådgivning för att anpassa programmet till din kompetens
och dina behov, och för att matcha dig till rätt coach.
» Du får en matchad och erfaren coach som kommer coacha dig hela vägen fram till
diplomeringen. Totalt omfattar programmet 10 timmars individuell coachning, med
pass före och efter varje utbildning.
» Du kommer ha ett stort stöd och ett forum för att bearbeta intryck och situationer i din
vardag, i din utbildningsgrupp. Relationer som ofta består även efter programmet.
» När du efter genomfört program erhåller Stiftelsen Gällöfsta Utbildningscentrums
Diplom, har du tagit ett rejält kliv i din ledarskapsutveckling.

Utbildningens omfattning
Programmet har tre huvudspår med utgångspunkt från att du är: ledare men inte chef, ny
i din chefsroll eller erfaren chef. UGL är obligatoriskt i kombination med något av följande
ledarskapsprogram.
» Ledarskap utan chefskap
» Ledarskap för nya chefer
» Ledarskap för erfarna chefer
Därefter väljer du någon av våra fokusutbildningar; Klart Ledarskap, Situationsanpassat
Ledarskap eller Ledarskap i konflikthantering.

