Diplomprogram
i ledarskap
Det här är programmet för dig som söker en
sammanhållande, djupgående och genomgripande ledarskapsutbildning. Med en UGL
utbildning som grund, utgår du från din egen
situation och behov vid valet av fokusutbildning samt ledarprogram. Du får individuell
coachning under hela din väg mot diplomeringen.
Diplomprogrammet är ett av de absolut mest flexibla
och främsta längre utbildningsprogram som finns på
marknaden idag. Här står utvecklingen av ditt personliga
ledarskap och dina behov i fokus. Tillsammans med din
coach utformar ni den övergripande inriktningen på
utbildningen utifrån erfarenhet och vilka delar i ditt chefoch ledarskap som du vill utveckla under programmet.

INVESTERING
Varje program skräddarsys efter inriktning.
Kontakta oss för offert.
Har du frågor?
Välkommen att kontakta oss när du vill veta mer
och diskutera dina behov.
utbildning@gallofsta.se
08-581 795 02

Målgrupp

Nya, blivande eller erfarna chefer, team- och projektledare
samt arbetsledare som vill utvecklas och höja både sin
kompetens och sitt marknadsvärde. För dig som redan
gått någon av de utbildningar som ingår finns möjligheten
att komplettera dessa och på så sätt fullfölja diplomprogrammet.

Diplomprogrammet är ett
av de absolut mest
flexibla och främsta
längre utbildningsprogram som finns på
marknaden idag.

Vad får jag?

• En inledande personlig rådgivning för att anpassa
programmet utifrån din erfarenhet och dina behov samt
för att matcha dig till rätt coach. Coachen kommer leda
dig hela vägen fram till diplomeringen.
• Utvecklad förmåga att möta och hantera nya, föränderliga situationer samt bli mer grundad i dina egna
värderingar som ledare.
• Ett stort stöd och ett forum för att bearbeta intryck
samt situationer i din vardag, i din utbildningsgrupp.
Relationer som ofta består även efter programmet.
• Efter genomfört program erhåller du Stiftelsen Gällöfsta
Utbildningscentrums Diplom och kan då titulera dig
som Diplomerad Ledare. Vid den tidpunkten kommer
du att ha tagit rejäla kliv i din utveckling som ledare.
Utbildningens omfattning

Totalt omfattar programmet 10 timmar individuell
coachning, med pass före, under och efter utbildningen.
UGL, som pågår under 5 dagar, är en obligatorisk kurs
under utbildningen och kombineras med ett av
ledarprogrammen samt en fokusutbildning.
Ledarprogrammen har tre huvudspår med utgångspunkt
från att du är: ledare men inte chef, ny i din chefsroll eller
erfaren chef. Du väljer vilken nivå på ledarprogrammet
som är rätt för dig:
• Ledarskap utan chefskap
• Ledarskap för nya chefer
• Ledarskap för erfarna chefer

Fokusutbildningarna har också tre huvudspår där du
utifrån din situation och behov väljer den inriktning som
passar bäst för dig:
• Klart Ledarskap
• Situationsanpassat ledarskap
• Utvecklande ledarskap

Hur fungerar det?

• Du får en inledande personlig rådgivning för att anpassa
programmet till din kompetens och dina behov och för
att matcha dig till rätt utbildning och coach.
• Boka hela programmet, som ger ett rabatterat totalpris, eller anmäl dig till någon av kurserna och ange
i samband med bokningen att du vill diplomera dig.

