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Gruppledare

5 dagar

Kursinfo

En kurs där deltagarna får utveckla sitt ledarskap och lära sig ett coachande förhållningssätt,
ett positivt sätt att leda människor som bygger på att man fokuserar på det som fungerar
i stället för det som inte fungerar. Kursen bidrar till kunskap om hur man skapar entusiasm
och motivation och hur man försäkrar sig om att alla medarbetare känner sig uppskattade.
Kursen är förlagd till fem olika kurstillfällen som planeras med mellanliggande perioder för
studieuppgifter.

Kursmål

Deltagaren får verktyg för att skapa entusiasm
och motivation samt för hur man ger positiv
feedback och försäkrar sig om att alla medarbetare känner sig uppskattade. Kunskap om
hur man skapar samarbetsvilja och hur man
tacklar problem på ett lösningsfokuserat sätt.
Kursen ger även insikt i hur man ger och tar
emot kritik på ett respektfullt vis.

Målgrupp

Innehåll
Dag 1: Lösningsinriktat ledarskap
Dag 2: Coachning och coachande
förhållningssätt
Dag 3: Relationsanpassad
kommunikation
Dag 4: Samtalsmetodik

Ledare

Dag 5: Ledarskapet och arbetsmiljön
• Introduktion
• Lösningsfokuserat ledarskap
• Ledarskapsstilar

Pris: 19 700 kr (exkl. moms)

Anmälan
Tel 0522-266090 eller via mail: info@leanladan.se.
Besök oss gärna på webben! www.leanladan.se

Är ni fler från ert företag
som vill gå, begär offert
Inga förkunskaper krävs för denna kurs.

Anmälan är bindande för anmäld deltagares företag. Avbokning ska alltid ske skriftligen till Leanladan.
Vid avbokning 2-4 veckor före kursstart debiteras 50% av kursavgiften. Vid avbokning 0-2 veckor före kursstart debiteras
100% av kursavgiften. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare i samma företag efter samråd med Leanladan.
Vi reserverar oss för eventuella ändringar i våra kursbeskrivningar. Leanladan har rätt att helt ställa in en kurs och då återbetalas eventuella inbetalda avgifter till företaget. Eventuella övriga ersättningar utbetalas ej. Alla priser är exklusive moms.

Med reservation för ev. ändringar i våra kursbeskrivningar
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