Utbildning i

Coach och ledarutveckling
SLG har sedan 1983 arbetat med ledar- och coachutveckling. Här presenterar vi en intensivutbildning som riktar
sig till befintliga samt blivande chefer.
Våra metoder bygger på engagemang och delaktighet hos deltagarna. Genom att aktivt arbeta med lösningar
och träna i grupp lär vi oss att omsätta kunskaper i konkret handling som dirket kan tillämpas i praktiken.
Syftet med utbildningen är att med ökad kunskap och praktiska övningar ge en personlig utveckling för att bättre kunna motivera och leda sig själv och sina medarbetare.
För att på denna korta tid kunna ta till sig utbildning har vi maximerat deltagarantalet till 12 personer.

Förberedelse

Programpunkter

För att få en mer individanpassad utbildning fyller respektive
deltagare i en Person Profil Analys - PPA, enligt ThomasSystemet.
Denna skickas ut via e-post.
Deltagaren dokumenterar även en svår ledarsituation som fungerar som praktikfall under utbildningen.

Thomas Person Profil Analys - PPA
•
•
•

Kursledare
Denna utbildning leds av Mikael Andersson som har mer än
10 års chefs- och ledarerfarenhet.
SLG kvalitetssäkrar konsulter genom certifiering i de olika utbildningsmomenten. Allt utbildningsmaterial har arbetats fram
av SLG och internt utvärderats för att säkerställa SLG:s höga
utbildningskvalitet

Min ledarstil
Styrkor i rollen/sidor att utveckla
Hur hanterar jag mina olika roller
chef/ledare/mentor

Ledarskap
•
•
•

Leda med DISC
Janssens fyra rum – våra känslostadier. Vad sker med oss
människor i förändring?
Situationsanpassat ledarskap
-mognadsgrad hos mina medarbetare
Personalstimulerande åtgärder

Datum & Plats

•

3-4 maj 2016
Lilla Nygatan 3, Malmö
Dag 1startar vi med kaffe från kl. 09.30. Kursen startar kl.10.00. Vi
avslutar kl.19.00.
Dag 2 kl. 08.30-16.00

Konsten att hantera och prestera under pressNeuroledarskap

Investering

•
•
•
•

SEK 12 500
Detta innefattar Thomas Person Profil Analys,kursdokumentation,
lunch samt för- och eftermiddagskaffe.

Kommunikation

Anmälan

•
•

west.sweden@slgint.com
033-17 04 40

Tel +46 (0) 8 505 340 00
Email hq@slgint.com
www.slgint.com

Hjärnans evolution i förhållande till dagens samhälle
Träna hjärnan
Kommunikation under press
Hjärnan i samband med PPA och Janssens fyra rum

Sändare och mottagare
Ge och ta feedback

Teamutveckling
•
•

Bra och dåliga team
Gruppdynamik enligt IMGD

Personlig effektivitet
•
•

Personlig planering
Mer ledartid, mindre stress

Malmö
3-4 maj

Vi bygger med kompetens, vilja och engagemang för att optimera individ, team,
organisation för ökad lönsamhet.

