Strategiskt Ledarskap
Det skall vara ”gött” att leda.

Att leda organisationer är att regelbundet möta utmaningar – när de
förändras behöver verktygslådan också göra det.
I programmet Strategiskt Ledarskap ligger fokus på

Är du redo att ta nästa steg som ledare? Strategiskt

att skapa utveckling och prestation för såväl dig som

Ledarskap pågår under 9 månader med 2 dagars

ledare som för organisationen i stort. Innehållet är
riktat till dig med lång erfarenhet av chefsrollen.

sessioner var sjätte vecka. Antalet platser till vår
chefsutbildning är begränsat, så anmäl dig snarast

Med utgångspunkt i de fyra framgångsfaktorerna

för att säkra din plats.

People, Culture, Performance och Change utvecklar

Ansök och läs mer på:

du ditt ledarskap med fokus på framtiden, bygger
en organisationskultur som får saker att hända och

www.yesp.se/tjanster/utbildningar

tydligt visar vägen för verksamheten i en komplex

Välkommen!

omvärld.

Leda andra

Leda mig själv

• Att vara chef och ledare idag.

• Ledarens roll som coach/mentor
• Feedback som verktyg för
utveckling

• Vad är skillnaden mellan traditionellt, hybrid- och
distansledarskap
• Hur agerar du som ledare i ständig förändring?
–

VUCA – volatility, uncertainty, complexity, ambiguity

• Ledarskapets utmaning - balansera tydlighet och inspiration
• Vad motiverar dig och hur motiverar du andra?

• Målstyrning – skapa gemensam
riktning och framgång
• Distansledarskap och
Hybridledarskap
• Systemiskt ledarskap – Coachande
ledarskap
• Utveckla ditt team
• Situationsanpassat ledarskap
• Utveckla samarbete och
förutsättningar för samarbete
• Hur leder du I komplexitet utan att
göra det komplicerat
• Ägarskap och Tillit
• Tillit och Sårbarhet

• Leda ledare

Leda förändring

Företagskultur och Prestation

• Ledarskap för förändring

Input vs Output ledarskap

• Ledarskap för innovation

• Företagskultur för goda prestationer

• Leda I osäkerhet

• Företagskultur som strategisk framgångsfaktor

• Kommunikation som förändringsverktyg

• Skapa beteendeförändring för framgång

• Lyckas med förändring

Upplägg

• 7x2 dagar under 9 mån
• Datum 5-6/4, 10-11/5, 14-15/6, 30-31/8, 4-5/10, 16-16/11, 13-14/12
• 80.000:- per deltagare (+kost och logi)
• 10-12 deltagare per omgång

