Lära för Livets kurs

Det personliga ledarskapets
3 dimensioner
Två dagar för dig som vill utveckla ditt
ledarskap

Utbildning för dig som vill utveckla ditt ledarskap
Ledarskap handlar om självinsikt kombinerat med kännedom om mellanmänskliga relationer.
Om jag vet hur jag själv fungerar, så ökar sannolikheten att jag ska kunna hantera mitt ledarskap
på ett bra sätt. Har jag sedan förståelse för varför andra agerar eller reagerar som de gör, så ökar
förutsättningarna ytterligare.
Vad motiverar mina medarbetare? Varför agerar olika människor som de gör? Hur ska vi göra för
att få följsamhet i beslut som fattas? Vilka motiv driver mig själv och mina medarbetares
agerande?

Mål med utbildningen Det de flesta behöver idag är verktyg och hjälp hur man konkret
arbetar med mod, mål och visioner i vardagen. Under dessa dagar får du konkreta tips, råd och
verktyg som hjälper dig att utveckla ditt ledarskap.

Upplägg Under dagarna går vi igenom principerna för att förstå hur man långsiktigt kan
påverka tankemönster och åsikter inom ett område samt att inta en position som
opinionsbildare, tongivande beslutsfattare och trovärdig kommunikatör.
Följande arbetar vi med under utbildningen:
 Att få det att hända – hur konkret går vi från veta till att göra
 Hur får man alla att må och prestera bättre varje dag?
 Att leda i den nya digitala miljön.
 Hur hantera feedback i en miljö där de flesta får 100 ”likes” om dagen privat?
 Hur konkret utveckla en vald kultur och struktur med glädje och lust?

Var och när:
13 - 14 februari 2018
31 maj – 1 juni 2018

Stockholm
Göteborg

09:00-16:00
09:00-16:00

Lokal: centralt, max 20 deltagare
Investering: 9 900 kr ex moms. Förmiddagsfika, lunch samt eftermiddagsfika ingår i priset.
All specialkost måste föranmälas. Övernattning ingår ej.

För mer information, ring 031-733 33 30
Gabrielle.karlsson@lfl.se
031 – 733 33 35
https://www.laraforlivet.se/kurser/christer-olsson

Kursledare Christer Olsson – är fiskarsonen från Öckerö som gjorde sunt förnuft till sin
affärsidé och grundade Utvecklingspoolen 1991. Christer är i dag en av Nordens mest omtalade
och eftertraktade föreläsare, med fokus på samspelet mellan organisationens strukturella och
kulturella dimensioner. Utöver föreläsningar arbetar
Christer som coach och inspiratör för ledare och ledningsgrupper för några av landets största
företag.

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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