100 %
digitalt!

Skapa ditt framgångsrika ledarskap
Träna dina ledarskapsbeteenden och optimera ditt ledarskap
Ledarskap är en affär i sig då det lägger grunden för motivation, prestationer och utveckling i organisationen. I en
tid som är föränderlig kräver det att vi tar oss tid för reflektion och tränar nya ledarskapsbeteenden. Att
kontinuerligt utveckla ditt ledarskap ger dig, dina medarbetare och verksamheten de bästa förutsättningarna för
att prestera och tillsammans skapa nya resultat.
Grow Stronger ger dig förutsättningar för att ta nästa steg i ditt ledarskap. I detta upplägg får du tillgång till flera
sessioner som varvas med teoretisk kunskap, inspiration, utbyte och individuell coaching. Du får en tydlig bild
över hur ditt ledarskap uppfattas samt hur du kan göra för att träna nya ledarskapsbeteenden och optimera ditt
ledarskap framåt.
Du kommer att få ta del av:
●
●
●
●
●
●
●

Samtala om möjligheter och utmaningar i ledarskapet tillsammans med legendariska Jan Carlzon
Vad framgångsrikt ledarskap är enligt forskningen
Att skapa förutsättningar för motivation, engagemang och rörelse framåt
Kartläggning av ditt ledarskap med Lead Forward - en forskningsbaserad metod
Konkreta aktiviteter för att träna nya ledarskapsbeteenden
Individuell träning med professionell coach
Uppföljning och ny kartläggning

Syftet med den här investeringen är att skapa förutsättningar för nya insikter och genomförande som leder
till bestående effekter av insatsen. Målet är att utveckla nya ledarskapskompetenser som resulterar i ett
mervärde för dig, dina medarbetare och er som organisation.

Upplägget riktar sig till:
VD, grundare, företagsledning – alla som verkar i rollen som chef och ledare.
Seniora som juniora – vi välkomnar värdefullt utbyte mellan branscher och generationer.
Antal sessioner och format: 7 digitala sessioner fördelat över ca 6 månader.
Fyra sessioner sker i grupp och tre sessioner är individuella coaching sessioner.
Startdatum: 8 december kl 09.00-12.00 och 12 januari kl 09.00-12.00.
Antal deltagare: max 10 st Pris: 15 900 kr ex moms
Anmälan eller eventuella frågor görs till: tina@growstronger.se
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digitalt!

Program och praktiska detaljer
Session 1: 8 december kl 09.00-12.00
●
Uppstart i grupp och presentation av deltagare och upplägg
●
Samtal med Jan Carlzon om ledarskapets utmaningar och möjligheter
●
Vad framgångsrikt ledarskap är enligt forskningen
Session 2: 12 januari kl 09.00-12.00
●
Förutsättningar för att skapa motivation, engagemang och rörelse framåt
●
Individuell feedbackrapport. En kartläggning av ditt ledarskap som skattas av dina medarbetare
och lägger grund för din utveckling framåt.
●
Reflektion och praktiskt arbete utifrån ett strukturerat arbetsmaterial
●
Utforma meningsfulla och konkreta handlingar för att träna och optimera ditt ledarskap
Session 3 och 4: Individuella sessioner
●
Individuella coachingsessioner (a´1,5tim). Tid bokas under vecka 5 och 8
Session: 5 och 6: 23 mars kl 09.30-11.00 och 20 april kl 09.30-11.00
●
Webinarium - vi samlas som grupp för att utbyta erfarenheter och lärdomar
Session 7: Individuell session
●
Individuell coachingsession (1,5 tim). Tid bokas under v 20
●
Ny kartläggning för att följa upp insats och utveckling

Anmälan och bokningsvillkor: Din anmälan görs skriftligen till tina@growstronger.se.
Din anmälan är bindande två veckor innan start och skulle du mot förmodan bli sjuk så skapar vi ett upplägg för dig
att ta igen förlorad tid.
Detaljer:
För att ta del av individuell Lead Forward kartläggning måste du ha fyra medarbetare.
Vi kommer att använda zoom för våra digitala sessioner.
Har du några frågor är du varmt välkommen att kontakta mig!
Vänlig hälsning
Tina Pascotto
Grow Stronger AB / www.growstronger.se/ 0709-20 69 90

