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Bakgrund
I många företag och organisationer har förändring fått en negativ klang. Medarbetarna är
förändringströtta och kan många gånger inte se hur ”det nya” kommer att leda till
förbättringar för dem själva och verksamheten. Många chefer och ledare känner en
uppgivenhet i rollen som förändringsledare och har svårt att få igenom nödvändigt
förnyelsearbete i den egna organisationen.
Ofta betonar man vikten av tydlighet i förändring och vikten av att kommunicera visionen.
Men har man som ledare prövat detta vet man att det inte räcker. Man behöver kommunicera
på ett betydligt djupare och mer anpassat sätt med arbetsgruppen för att skapa det
engagemang och det samarbetsklimat som krävs för att med kraft kunna driva ett effektivt
och ändamålsenligt förändrings- och förnyelsearbete. Att driva igenom ett förändringsarbete
och arbeta med en effektiv förändringsledning kräver därför förankring, förberedelse och
förståelse för mänskliga reaktioner på förändringar.

Mål med kursen
Denna kurs i förändringsledning ger dig insikt, verktyg och metoder för att praktiskt driva och
lyckas med din organisations förändringsarbete och att komma in i en närmare och ärligare
dialog med din arbetsgrupp om framtiden. Du kommer efter kursen att känna dig tryggare i
din ledarroll och som förändringsledare.

Upplägg
Kursdagen varvas med korta föreläsningar och diskussioner kring deltagarnas utmaningar.

Kursinnehåll








Ledarskap och kommunikation
Förändringsprocessen – vilka känslor måste vi kunna hantera
Tre olika perspektiv på ledarskap och arbete
Hur bygger man förtroende
Hur strukturera och planera ett förändringsarbete
Vision – strategi – mål
Konkreta verktyg att använda i ditt förändringsarbete

Var och när:
Den 31 maj i Stockholm, 1 dag, kl 09.00-17.00

Lokal:
Centralt läge, meddelas senare

Investering:
5 900 kr ex moms. Förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår. All specialkost måste
föranmälas.
Kursintyg lämnas av Lära för Livet vid slutförd utbildning.
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Målgrupp:
Den här kursdagen vänder sig till ledare och medarbetare som står inför att driva eller
medverka i en förändringsprocess.

Antal deltagare:
min 6 – max 20 personer
Kursledare:
David Loid arbetar med organisatorisk förståelse, ledarskap och övertygande processer och
har sedan 90-talet arbetat som föreläsare och konsult inom kommunikation,
förändringsarbete och strategiutveckling.
Genom sina kunskaper i organisatorisk förnyelse, strategi, och retorik bygger David Loid nya
och slagkraftiga perspektiv på hur företag och individer kan få framgång genom att arbeta
med förändringar på ett systematiskt och framgångsrikt sätt.
David arbetar med ett brett spektrum av uppdragsgivare, från näringsliv till offentlig
förvaltning.

För anmälan och mer information, ring 031-733 33 30

Lära för Livet
Lära för Livet har arbetat med föreläsare och utbildningar sedan 1995.
Lära för Livet tillhör en av landets fem största talarförmedlingar. Vår förmedling av talare och
utbildare är en kvalitetsförmedling, där varje föreläsare och utbildare personligen granskas
innan de tas in i förmedlingen.
Lära för Livet utsågs till Årets talarförmedling 2011 i en omröstning, där såväl talare som
talarförmedlingskunder nominerade och röstade.
Lära för Livet utvecklar även sina egna föreläsnings- och kurskoncept. Omkring 15 000
personer om året deltar på våra öppna föreläsningar och kurser på olika orter runtom i landet.
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