Att leda andra
utan att vara chef
Sveriges största ledarskapsutbildning - vi har originalkursen!

Har du fått axla ansvar för ett internt projekt? Är du
ledare för en arbetsgrupp eller ett tvärvetenskapligt
team på ditt jobb? Är du informell ställföreträdare för
chefen?
Det blir allt vanligare att anställda i perioder fungerar som
informella ledare. Oavsett om du får ett ledarskapsansvar
i samband med en ombildning, en ny affärssatsning eller
vid en ny avdelning i en verksamhet, kan övergången från
kollega till ledare kännas stor. Då behöver du kunskap och
verktyg för att lyckas i din ledarskapsroll.
Att leda andra utan att vara chef är Sveriges största och mest populära ledarskapskurs som har hjälpt
över 12 000 deltagare att lyckas i sin roll som informell ledare.Våra två kursledare har lång erfarenhet
och fantastisk pedagogisk skicklighet. Tidigare kursdeltagare har gett dem 5,8 av 6 möjliga poäng i kursutvärderingarna.
Under kursen kommer du att bli medveten om din egen ledarskapsroll och ledarskapsstil, lära dig mer
om konflikthantering och teambuilding samt ta del av en mängd bra och praktiska verktyg. Vi lovar dig
två spännande, intensiva, trevliga och lärorika kursdagar som du verkligen kommer att ha nytta av i din
ledarskapsroll.

•
•
•
•

Vad är bra ledarskap - och vilket ledarskap passar dig?
Så får du ut maximalt av alla individer i en grupp
Så hanterar du besvärliga personer
Kommunikation för ledare – så skapar du engagemang och ett positivt driv bland medarbetarna

“En sån fantastiskt duktig kursledare som gav mig massor av positiv energi!
Den bästa kurs jag varit på!”
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Sara Sundqvist, Sektionsledare, Sterilteknik

ISO 9001

För mer information och anmälan
www.confex.se/leda-andra
E-post: kundservice@confex.se Telefon: 08-28 43 99
ISO - certifierad kursleverantör

Kursinnehåll

Att leda andra utan att vara chef, 2 dagar, har certifierats enligt DNV GL-ST-0008 krav. Confex garanterar kvalitet och relevans.

Utveckla ditt personliga ledarskap

Coaching, ett effektivt sätt att leda

•
•
•

•
•
•
•

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

Att leda och samordna ett arbete utan att
vara chef
•
•
•

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

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?

Bli medveten om din kommunikation
Olika personlighetstyper – olika kommunikationsstilar
Vilja och dialog – grunden till förståelse
Bli en tydligare kommunikatör och ledare

Att hantera konflikter
•
•

Lär känna dina egna konfliktmönster
Att kommunicera i konfliktsituationer

Så hanterar du besvärliga personer
•
•
•
•

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

Så skapar du engagemang i en grupp
•
•
•
•

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

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?

Hålltider för dagarna
08.30 Registrering och frukost
09.00 Kursen börjar
10.20 Förmiddagsfika
12.00 Lunch
14.20 Eftermiddagsfika
16.00 Kursen avslutas

Skaffa dig dokumenterad
ledarskapskompetens på
Sveriges största ledarskapskurs.
Kursen ger dig de verktyg du behöver
för att lyckas i en informell ledarroll
(utan formell chefsbefattning).

Gör din anmälan redan idag!
www.confex.se/leda-andra
Kursen kan också genomföras på plats hos er
E-post: kundservice@confex.se Telefon: 08-28 43 99

