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Att leda i förändring

2 dagar

Kursinfo

Varje dag ställs chefer och ledare inför nya utmaningar och förutsättningar som kräver
förändrade sätt att tänka och arbeta. För att framgångsrikt leda och genomföra förändringsprocesser krävs både kunskap, engagemang, rätt verktyg och mod. Som ledare måste man
vara medveten om vilka speciella krav förändring innebär för ledarskapet och hur ditt eget
personliga ledarskap bäst kan möta dessa krav. Kursen är förlagd till två olika kurstillfällen
med utrymme för studieuppgifter.

Kursmål

Kursen ger en ökad förståelse för olika
perspektiv kring förändring samt hur det
påverkar individer, grupper, organisationer
och ledarskap. Deltagarna får vissa grundläggande kunskaper inom förändringspsykologi.

Målgrupp
Ledare

Sagt om utbildningen

Innehåll
Dag 1: Förändringsstrategier
i en stenåldershjärna
Dag 2: Relationsanpassad
kommunikation

”Vilken kick det gav att själv få
prova på och verkligen komma
till insikt om hur man kan effektivisera processer! Faktum är
att dagen är lika mycket en ren
teamövning som en kurs i effektiviseringsverktyg. Riktigt kul – jag
kan starkt rekommendera den”
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Anmälan

Pris: 7 900 kr (exkl. moms)

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

Arbetsmiljön för mig som ledare
Ledarskapets olika roller
Att leda i förändring
Förändringsbiologi & förändrings
psykologi

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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