Tvådagarskurs för dig som leder utan att ha formellt ansvar
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Att leda andra
utan att vara chef
		 Vad är bra ledarskap – och vilket ledarskap passar dig?
		Så får du ut maximalt av alla individer i en grupp
		 Hur du hanterar personer som påverkar negativt
		 Kommunikation för ledare – så skapar du engagemang
och ett positivt driv bland medarbetarna
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www.confex.se/leda-andra

Kommentarer från
tidigare deltagare:
“Jag måste säga att den var över förväntan,
och det beror mycket på att föreläsaren var,
på ren svenska, skitbra!! Jag har lärt mig
mycket på bara 2 dagar, särskilt hur jag
själv fungerar i vissa situationer. Det finns
mycket att ta vara på och använda i min
vardag på jobbet!”
Maria Drott van Doorn, HR-specialist, Vattenfall

“En mycket givande kurs med en bra
kursledare. Jag fick med mig flera konkreta
saker därifrån, som jag genast kommer
börja tillämpa.”
Henrik Holmberg, Nyhetschef, Tidningen Folket

“Det var mycket positivt. Hade blivit tillsagd
att gå kursen och var lite tveksam före start.
Tycker det var jättebra och fick mycket
med mig som jag känner att jag har nytta
av i mitt nya ledarskap. Bra att det var en
blandad grupp från olika verksamheter,
åldrar och kön. Jätteduktig kurshållare.
Arrangemanget var super!”
Lena Tuvhag, Sjuksköterska,
Landstinget i Kronoberg

“Mycket bra, många exempel, övningar
och konkreta tips.”
Per Johansson, Cable Engineer,
Habia Cable AB

“Mycket bra och givande, fantastisk
kursledare som förmedlade innehållet i
kursen på ett sätt som gjorde det väldigt
lätt att förstå och ta till sig.”
Carolina Johansson, lagledare,
AB Idrotts & Trädgårdsanläggningar

“Intressanta ämnen och en väldigt driven
och engagerad föreläsare. Bra dialog
föreläsare – deltagare.”
Mathias Lööw, Förvaltningsekonom,
Mölndals Stad

“Mycket bra kurs! Föreläsaren fick med
sig alla i diskussionerna och gav väldigt
målande exempel. Det var två interaktiva
och spännande dagar!”
Michaela Nilsson, Administratör,
Region Skåne

“Otroligt karismatisk lärare som hade
förmågan att förmedla med en stor
portion humor i sin föreläsning!”
Malin Stafberg, Försäljningsansvarig,
It-hantverkarna

Man behöver inte vara chef
för att vara en ledare
Det här är kursen för dig som leder andra på jobbet utan att för den skull formellt
vara chef. Det kan handla om att du leder vissa projekt, att du har hand om en
speciell arbetsgrupp, att du är samordnare, koordinator eller att du är den som
kliver in som ställföreträdande chef när det behövs.
Här får du under två lärorika, utvecklande och roliga dagar lära dig mer om
ledarskap och vad som ska till för att du ska lyckas i din roll.

Du kommer att få lära dig:
• vilka sidor av dig själv du ska arbeta med för att bli en så bra ledare som möjligt
utifrån dina personliga styrkor.
• hur du styr och påverkar andra människor.
• hur du kan anpassa din kommunikation i olika situationer.
• hur du hanterar motstånd och ”besvärliga” medarbetare.
• hur du skapar engagemang för att nå ett gemensamt mål.
• hur du kan få auktoritet utan att ha den på pappret, och utan att uppfattas
som en ”översittare”.
Kort sagt är det här två dagar som kommer att utveckla dig både som ledare
och som människa. Se fram emot att få ny kunskap och nya idéer på hur du kan
utvecklas på din arbetsplats.
Missa inte de här nyttiga och lärorika dagarna. Anmäl dig redan i dag!
Med vänliga hälsningar,

Fredrik Samuelsson, Projektledare
Confex Sverige AB
Tel: 031-7276853, E-post: fredrik.samuelsson@confex.se

PS. Är ni tre eller fler? Ta kontakt för grupprabatter!

sagt om våra kursledare:
“Sofia Norberg var helt kanon! Lätt att lyssna på, fick det att bli intressant och
inte långtråkigt. Hade alltid svar och hade en enormt bra blick över gruppen.
Tummarna upp till Sofia!”
Sophie Husberg,Teamkoordinator, Scanreko

“Michael Wolde var en engagerande lärare, inte en minut tråkig tid.
Bra liknelser. Positiv, erfaren, humoristisk. Bästa föreläsare jag träffat i mitt
57-åriga liv!!!”
Christina Bjerkeståhl, Systemansvarig, Göteborgs-Posten

“Thomas Lundqvist var mycket bra, trevlig och väldigt inspirerande.
Känner mig stärkt i min ledarroll. Överträffade alla förväntningar.”
Lisa Johansson, enhetschef, SHIS

Gå in på www.confex.se/leda-andra för att läsa mer om våra kursledare.

Anmäl dig på www.confex.se/leda-andra

Se alla kursdatum på baksidan!

DAG 1

DAG 2

Utveckla ditt personliga ledarskap

Effektiv kommunikation – tydligare ledarskap

• Vad kännetecknar en bra ledare?
• Vilka styrkor och svagheter har du i ditt ledarskap?
• Så kan du utveckla dig själv till att bli en bättre ledare

•
•
•
•

Leda och samordna arbeten utan att vara chef
– så får du saker att hända
• Få människor att lyssna på vad du har att säga
• Ledarskapets grundstenar – viktiga lärdomar för dig
som inte är chef
• Så ger du rak feedback till chefer och medarbetare

Bli bättre på att kommunicera och förmedla
budskap till dina medarbetare
•
•
•
•

Att arbeta med visioner och målsättningar
• Vart vill ni och hur ska ni komma dit?
• Så sätter du målsättningar för gruppen
• Så sätter du klara målsättningar för varje individ

Att få en grupp att fungera tillsammans
• Hur du bygger upp ett fungerande team
• Vad som ska ligga tillrätta för att samarbetet ska fungera
• Så kan du bidra till att forma gruppen till
en framgångsrik enhet
• Så skapar du ett arbetsklimat präglat av öppenhet och god
kommunikation
• Gruppsykologi – vilka stadier går en grupp igenom?

Så lyfter du varje enskild individ
•
•
•
•

Lär dig tekniker för coachning av medarbetare
Förstå hur du själv påverkar andra
Så kommunicerar du för att lyfta fram det bästa hos andra
När ska man använda piska och när ska man locka
med morot?
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Bli medveten om din kommunikation
Olika personlighetstyper – olika kommunikationsstilar
Vilja och dialog – grunden till förståelse
Bli en tydligare kommunikatör och ledare

Att tala inför grupp – vad bör du tänka på?
Få alla att uppfatta vad du säger och undvik missförstånd
Enkla retoriska verktyg du har nytta av i ditt arbete
Stärk ditt eget ledarskap genom att bli säkrare,
bättre och tydligare i din kommunikation

Så hanterar du personer som går på tvären
•
•
•
•
•
•

Orsak och verkan – att tolka innehållet i konflikter
Lär dig förstå vad konflikten handlar om
Tankar, känslor och beteenden i konflikter
Vilken din roll bör vara i en konflikt
Hur du gör för att ta tag i ett problem
Så blir du av med konflikträdslan och vågar
ta tag i problemen
• Hur du hanterar en person som sätter sig på tvären
och förstör för gruppen
• Olika konflikter kräver olika lösningar
• Hur ledare och medarbetare kan bidra till att få en bättre 		
samarbetskultur

Så motiverar du dig själv och andra
• Vad är det som gör oss motiverade?
• Hur kan du få dina medarbetare att veta vad som
motiverar dig?
• Motivera dina medarbetare genom att skapa ett
ägarförhållande till verksamheten
• Så skapar du en positiv stämning på arbetsplatsen

08.30	Samling – kaffe, te & smörgås
09.00 Kursen börjar
10.30 	Paus – kaffe & te
12.00	Lunch
14.00	Eftermiddagsfika
16.00 Kursdagen avslutas

B

Avsändare:
Confex Sverige AB
Box 14001
400 20 Göteborg

ANMÄLAN

3 enkla sätt att göra din anmälan:
1.

På internet: www.confex.se/leda-andra

2.

Skicka e-post till: kundservice@confex.se

3.

Via telefon till kundservice: 08-28 43 99

CONFEX SVERIGE
Confex Sverige AB är det svenska dotterbolaget
i Confexgruppen, som är Skandinaviens
ledande kurs- och konferensarrangör. Vi
utvecklar alla kurser och konferenser från idé till
genomförande. Läs mer om oss på:

www.confex.se

Uppge kurstillfälle, företag, postadress, fakturaadress och anmälningskod.
Deltagarnas namn med befattning, e-postadress samt mobiltelefonnummer.

INTERNUTBILDNING
Alla våra utbildningar kan vi genomföra hos
ditt företag, antingen som de är eller utifrån ditt
behov. Vi projekterar, utvecklar och genomför
den utbildning du behöver, helt utifrån dina
önskemål. Kontakta Jan-Erik Nilsson på
08-28 43 12 eller jan-erik.nilsson@confex.se.

OBS! Bekräftelse skickas via e-post och faktura via post. Glöm inte att ange
anmälningskoden som du hittar under din adress längst upp på den här sidan.

Att leda andra utan att vara chef
kurstillfällen 2013:

Göteborg

7-8 mar

Falun

21-22 maj

Stockholm

24-25 jan

Göteborg

9-10 apr

Gävle

23-24 maj

Stockholm

19-20 feb

Göteborg

16-17 maj

Helsingborg

11-12 apr

Stockholm

5-6 mar

Göteborg

18-19 jun

Jönköping

25-26 apr

Stockholm

17-18 apr

Malmö

13-14 feb

Linköping

12-13 mar

Stockholm

23-24 apr

Malmö

6-7 maj

Luleå

19-20 mar

Stockholm

23-24 maj

Malmö

25-26 jun

Umeå

21-22 mar

Stockholm

17-18 jun

Borås

28-29 maj

Västerås

11-12 jun

PRIS: 8 990 kr (exkl moms) per person.
Servering i pauserna, lunch och dokumentation är inkluderat i priset.
Kontakta projektledaren för information och grupprabatter.

PROJEKTLEDARE: Fredrik Samuelsson, fredrik.samuelsson@confex.se, tfn 031-7276853
Lokal: Vägbeskrivning och information om våra kurslokaler hittar du på www.confex.se

www.confex.se/leda-andra

MILJÖ
Vi på Confex tänker på miljön!
Därför använder vi bara
svanenmärkt, svenskproducerat
papper med tryckfärg utan
farliga kemikalier. Våra broschyrer transporteras
med tåg och miljöbilar. Vill du inte längre ta
emot information i pappersform? Sänd din
e-postadress till info@confex.se så får du
kursinformation via e-post istället.

PRISVÄNLIGT BOENDE
Gå in på Confex hemsida och se under rubriken
“Övernattningar” för tips om närmaste hotell.

AVBOKNINGSREGLER
Anmälan är bindande och vid avbokning
debiteras en avgift på minst 20 %. Avbokar du
senare än 14 dagar före kursstart debiteras en
avgift på 50 % av kursavgiften. Vid avbokning
senare än 7 dagar före debiteras full avgift. Blir
du förhindrad att delta kan du kostnadsfritt
överlåta platsen till en kollega eller få
dokumentationen från kursen.

