IHM
UTVECKLANDE
LEDARSKAP
Maximera dina medarbetares potential
och prestationsförmåga.

LEDA
UTVECKLANDE

MOTIVERADE MEDARBETARE SOM TAR ANSVAR
FÖR VERKSAMHETEN
Utvecklande ledarskap (UL) är den svenska modellen av
Transformational Leadership. Det är den ledarmodell som har
den tydligaste påverkan på resultatet i organisationen och ger
lägre sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och kundnöjdhet.
Forskarna förespråkar denna modell som mest lämplig för att
leda 80- och 90-talisterna.
Kursen Utvecklande ledarskap (UL) vänder sig till alla chefer
och ledare som vill utveckla sina ledarförmågor. Syftet med UL
är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att
därigenom utveckla de beteenden som skapar motiverade och
kreativa medarbetare som tar ansvar för verksamheten.
Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar
i ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på och större
tilltro till det som är bra i det du redan gör.
Programmet resulterar i en konkret handlingsplan för din personliga ledarutveckling. Du får också en fördjupad analys och
individuell speg-ling och feedback på ditt ledarskap utifrån ett
unikt och exklusivt koncept som lyfter fram din potential på ett
konkret sätt. Från UL går du med förnyad inspiration och konkreta verktyg som gör skillnad på riktigt!
KONKRET HANDLINGSPLAN FÖR DIN VARDAG SOM LEDARE
Kursen startar med två heldagar där vi även arbetar delar av
kvällen. Cirka två månader senare genomförs en fördjupningsdag.
Däremellan arbetar du med att utifrån en konkret och individuell
handlingsplan implementera dina nya färdigheter i vardagen.
Du får också en individuell återkoppling/feedback som ytterligare
stärker effekterna av ditt ledarskap. Metoden vi använder för din
personliga feedback är unik och hjälper dig att lyfta fram din
potential på ett konkret och ibland överraskande sätt.
UTVECKLA DINA STYRKOR
Programmet startar med en 360° bedömning av respektive
ledares ledarbeteenden. Fokus ligger på att utveckla dina
styrkor och kursen resulterar i en konkret handlingsplan för din
personliga ledarutveckling.
Tyngdpunkten under kursdagarna ligger på att arbeta i mindre
grupper med andra ledare där du får träna på att coacha andra
och själv blir coachad inom dina specifika utvecklingsområden.
Du får också en fördjupad analys och individuell feedback på
ditt ledarskap utifrån ett unikt och exklusivt koncept som lyfter
fram din potential på ett konkret sätt.
Återkopplingen utförs av certifierade konsulter.

RESULTAT EFTER PROGRAMMET
360 graders feedback.
Individuell feedback.
 örståelse för hur du påverkar medarbetarnas
F
prestationsförmåga.
V
 erktyg för ett effektivt och resultatskapande ledarskap.
 kad självinsikt och förståelse för din utvecklings
Ö
potential.
 unskap om hur du ger och tar emot konstruktiv
K
feedback.
Kunskaper om hur du delegerar på ett effektivt sätt.
Ökad självkännedom och ökad självkänsla som ledare.
 n handlingsplan som säkerställer din utveckling
E
som ledare.

Vi reserverar oss för förändringar i utbildningsinnehållet.

HUVUDDELAR I PROGRAMMET:
 orskningsteorier om effektivt ledarskap och
F
högpresterande organisationer.
Individuell feedback på det egna ledarskapet.
Eget arbete, coaching och reflektion.
Verktyg och metoder som ger resultat i affären.
Träning i att coacha andra och bli coachad själv.
Stöd från din handledare och ditt lärteam.
 raktisk träning i att hantera vardagliga situationer
P
och utmaningar kopplat till din vardag.
Verksamhetsstyrning.
Att leda i förändring.
Byggstenar för en effektiv verksamhet.
 jupanalys och handlingsplan som säkerställer
D
din yrkesmässiga och personliga utveckling.

”FOKUS LIGGER PÅ ATT UTVECKLA
DINA STYRKOR OCH TA FRAM EN
KONKRET HANDLINGSPLAN FÖR
ATT UTVECKLA DITT LEDARSKAP.”

FAKTA
Programmet genomförs som ett öppet program.
Innehållet kan även skräddarsys och utvecklas
för företagsanpassat genomförande.
PROGRAMSTARTER
se ihm.se/utbildningar
OMFATTNING
2 heldagar, även delar av kvällen
samt en uppföljningsdag (2+1 dagar).
ANMÄLAN
Anmäl dig på ihm.se/utbildningar
För priser samt betalningsvillkor se ihm.se
VILL DU VETA MER?
Kom och få ett smakprov och känn på atmosfären på något
av våra seminarier eller informationsmöten.
Du kan också boka rådgivning för att diskutera dina eller
dina medarbetares behov och de möjligheter en utbildning
på IHM kan ge.
Ring 0200-24 00 24 eller boka rådgivning på ihm.se

