Retorik & ledarskap

Att leda och samordna utan att vara chef
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.
Du lär dig 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.

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.

Omfattning
2 dagars utbildning

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

Diplom
Efter avslutad kurs erhåller alla deltagare ett diplom.

Investering
Kursmaterial samt diplom ingår i priset.

Kursdatum
HT2020 - Distans
19-20 nov
VT2021 - Distans
25-26 feb
VT2021
Stockholm - 11-12 feb, 22-23 mars, 17-18 maj, 10-11 juni
Göteborg - 10-11 mars, 3-4 juni
Malmö - 17-18 mars, 27-28 maj

