Tio dagars Ledarträning
1000 deltagare har gått Global Leaderships tio
dagars ledarutbildning!
Utbildningen med 20 års erfarenhet från privat verksamhet, genomförd
över 60 gånger och över tusen nöjda kursdeltagare finns nu tillgänglig för
dig.
KURS ORT
Jag älskar denna utbildning – också perfekt utfört av utbildarna!

Göteborg
Mässans gata 10

Kursbeskrivning
Goda ledare är något som är nödvändigt för att en verksamhet ska
utvecklas och överleva. Att leda kan dock både vara svårt och utmanande.
Genom Global Leaderships ledarskapsprogram får du som
ledare rätt förutsättningar för att kunna motivera och utveckla din personal
inom din organisation.
Vår utbildning ger dig ett arbetssätt som du kan ta med dig till vardagen,
för att skapa en förändring direkt. Du får med dig rätt verktyg för att förstå
dig själv, ditt eget ledarskap och därmed också kunna förstå dina
medarbetare.
Utbildningen kommer ge dig praktiska och teoretiska kunskaper kring hur
ditt värdebaserade ledarskap påverkar grupputveckling, förändring,
kommunikation, konflikt, och väldigt mycket mer.
Välkommen till 10 dagar och coaching som kan ta dig hur långt som helst!

The best training ever!! So many levels of insights and learnings that
I keep on peeling the onion "myself" of going from clarity to clarity.
Even if the first reflection of insight and learning was a great eye opener, it
turns out to have a level two, three and more when I reflect more. Very good
learnings!!

För frågor eller för bokning kontakta: info@globalleadership.com
Telefon: +46 31-83 69 00

KURSDATUM
Modul 1:
24-25 augusti 2021
Modul 2:
22-23 september 2021
Modul 3:
19-20 oktober 2021
Modul 4:
1-2 december 2021
Modul 5:
20-21 januari 2021

För vem är utbildningen?


Personer som har en ledarroll

Jag är väldigt nöjd med den här utbildningen. Jag tycker verkligen
att pedagogiken gjorde det möjligt för mig att reflektera mer och
komma till egna slutsatser. Det var som en lång coaching session där vi alla
hjälpte varandra att utvecklas. Jag har inte deltagit i en så här kurs tidigare.
Jag kan rekommendera det till andra chefer!

Utbildningen ger dig:







En gedigen utbildning i de grundstenar en ledare bör känna till
Kännedom om din egen ledarstil
Verktyg för att leda din organisation
Insikt i hur du själv och andra fungerar i förändring,
grupputveckling, konflikt, osv.
Verktyg för att kunna hantera en ledares vardag

I especially appreciated the combination with theory and good
exercises.

Omfattning
Kursprogrammet är på 10 dagar och uppdelat på fem moduler. Det ingår
individuell coachning vid ett tillfälle under utbildningen med någon av
utbildarna.
Parallellt under hela utbildningen och du kommer att få möjlighet att
samarbete med andra kursdeltagare i ett grupparbete. Kursledarna
kommer att stötta er för att uppnå största möjliga inlärning. Denna del
innefattas i utbildningen för att du i praktiken ska få pröva den teori som
lärs ut.

Very well planned and executed training. It was clearly
noticeable that the organizers have put very much effort into
the structure and content of this training. For me it was the best training that I
have participated in so far after 11 years at Volvo.

Kursupplägg

För frågor eller för bokning kontakta: info@globalleadership.com
Telefon: +46 31-83 69 00

I kursav giften
ingår :

∙ Kurslitteratur
∙ Coachning
∙ IDI-test
∙ Inspirationsmaterial
∙ Fika
∙ Lunch

Modul 1 – Mitt ledarskap
Två dagar fyllda med en mängd verktyg, metoder och teorier! Vi går
igenom din ledarskapsprofil, värderingsstyrt ledarskap – dina värderingar
samt 360-verktyget IDI. IDI ger dig feedback på ditt beteende och visar
hur andra uppfattar ditt ledarskap.

Modul 2 - Ledarskap i förändring
Denna modul arbetar vi med förändringsledning. Teorin ”Förändringens
fyra rum” kommer att arbetas fram – för att fördjupa förståelsen kring
förändringsledning. Vi går också igenom hur en coachande ledare kan få
medarbetarna att följa med förändringen på ett engagerat sätt. Och
självklart får du öva!

KURSLEDARE

Modul 3 - Kommunikativt ledarskap
Hur kommunicerar vi människor med varandra, vad har vi för filter och
vilken kommunikation hjälper vid konflikt? Vi går igenom teorier och
modeller som hjälper dig att få igenom ditt budskap i den konstant
föränderliga vardagen. Här kommer du också att få öva på att hantera
konflikt genom de verktyg vi tillhandahåller.

Johanna Ottosson

Modul 4 - Att leda en grupp
Modul fyra präglas av grupputveckling. Här kommer du verkligen få
känna hur det är att vara med i en grupps utvecklingsfaser. Hur ska du
som ledare hantera de olika faserna? Vi dyker ner i djupet på den
gruppsjäl som skapas när man är fler än en, för det går inte att undvika
gruppdynamiken – oavsett konstellation.

Modul 5 - Examen!
I utbildningens sista modul firar vi de förändringar som du framgångsrikt
har påbörjat och genomfört. Vi har redovisning på uppgifter, du får och
ger feedback och du kommer att få berätta om vad det är som har varit
viktigaste lärdomarna för dig under året. Vi avslutar med pompa och ståt,
så klart! Det blir ett härligt avslut på utbildningen.

Pris komplett utbildning 29.000 kr exkl. moms.

För frågor eller för bokning kontakta: info@globalleadership.com
Telefon: +46 31-83 69 00

Eva Hyllstam

