Retorik & Ledarskap

Att leda och samordna
utan att vara chef

Kursdatum HT21
Distansutbildning
30-31 augusti 2021

Information
Lär dig att leda och samordna utan att vara chef – En öppen kurs för dig som innehar
en ledarskapsposition, utan formellt ansvar.
Idag är det inte bara chefen som leder, även andra arbeten har ledande funktioner.
Trots att du inte har formellt ledarskap behöver du verktyg och redskap för att ta
dig an detta ansvar. Denna kurs är för dig som därför behöver kommunicera och
motivera andra effektivt. Kursen ger dig kunskap, tips och idéer hur du kan göra i
ditt dagliga arbete för att skapa en attraktiv kultur och agera som en bra och
motiverande ledare.
Under kursen lär du dig att använda verktyg för att ge konstruktiv feedback, coacha och
styra samtal och möten på ett effektivt och engagerande sätt. Du lär dig bemöta
”besvärliga” medarbetare och hantera konflikter på ett pedagogiskt sätt. Kursen innehåller
övningar där du får träna och får feedback efteråt. Du får ökad förståelse för olika
reaktioner hos dina medarbetare vid förändring och ger dig större säkerhet som ledare.

Innehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Att leda utan formellt ansvar.
Dialogsamtal med frågemetodik.
Bygga fungerande team av individer.
Coachande förhållningssätt i vardagen.
Lyssna aktivt och ge feedback.
Effektiva möten som engagerar.
Att föra fram budskap som andra lyssnar på.
Hantera konflikter och ”besvärliga” medarbetare.
Skapa en attraktiv kultur som motiverar.

Stockholm
9-10 september 2021
7-8 oktober 2021
8-9 november 2021
6-7 december 2021
Göteborg
28-29 september 2021
24-25 november 2021
Malmö
26-27 oktober 2021
1-2 december 2021
VITSORD
“Mycket bra balans. Många
övningar och samtal. Givande!”
- Fredrik
“Mycket bra och givande kurs.
Fått med mig många goda verktyg till
framtida arbetsliv.”

Målgrupp
Detta är en kurs för dig som är projektledare, samordnare eller arbetsledare. För dig som
har ett ansvar att nå verksamhetsmål genom att leda och motivera andra på din
arbetsplats.

Utbildningsmål
Målet med utbildningen är att ge dig kunskaper i hur du leder, coachar med motiverande
samtal samt bygger fungerande team av individer.

- Felicia Nipstrand
“Mycket bra och utvecklande.
Många bra verktyg att ta
använding av.”
- Anna Lagrelius

Investering
Kursen är lärarledd och kursmaterial samt diplom ingår i priset.
Konferenspaket med lunch/fika kan adderas till beställningen i samband med bokning.

BRA ATT VETA
Tider: 09.00-16.00

Pris: 6 900 kr exkl. moms
Omfattning: 2 dagar
Deltagarantal: 12
Kursledare: Ann Epstein

DETTA FÅR DU HOS NYA KURSAKADEMIN
BEHOV
Behöver du någon på
plats? Vi skräddarsyr våra
kurser efter dina
specifika behov.

KUNSKAP FÖR FRAMTIDEN

KURS
Under kursen erbjuder
vi praktiska övningar
varvade med teori, fika,
lunch och kursmaterial!

SUPPORT
Kontakta någon av våra
uppskattade rådgivare efter
kursen för att ta nästa steg i att
knyta ihop kunskapssäcken!

