Utbildning

LEDARSKAPSPROGRAM
60 min återkoppling av IPU
Talent Insights® + 7
halvdagar
Enligt överenskommelse
Teori & workshops

29000 kr/person ex.moms
LED DIG SJÄLV INNAN DU KAN LEDA ANDRA
Ledarskapsprogrammet syftar till att utveckla och stärka det personliga ledarskapet genom en blandning av teori,
praktiska uppgifter samt genom kunskapsutbyte mellan alla deltagare. Vi tror att störst personlig utveckling sker
när när just den mixen finns och när lärandet får ske över tid.
Förutom att deltagarna då kan stötta varandra och dela viktiga lärdomar för att på så sätt växa i sitt ledarskap så
blir ledarskapsprogrammet även ett personligt nätverk där viktiga kontakter kan knytas och erfarenheter kan delas.

SÅ HÄR GÅR DET TILL
Vi tror att maximalt lärande kommer att ske när teori blandas med att deltagarna delar med sig, till varandra, av sin
kunskap och detta över lång tid. Programmet genomförs därför under sju halvdagar utspridda på närmare 12
månader. Mellan varje halvdag får också varje deltagare 30 min individuell coachning med kursledaren.
1. Alla deltagarna genomför en IPU Talent Insights® på webben.
2. Alla deltagare får 60 min individuell återkoppling av sin egen IPU Talent Insights®.
3. Utbildningstillfälle 1-7 genomförs inklusive alla individuella coachningssamtal.

Upplägget vid varje utbildningsdag är att teori i grupp varvas med workshops där kompetensutbytet kommer
vara stort. Allt praktiskt arbete under utbildningsdagarna är direkt kopplat till verksamheten och mellan varje
utbildningstillfälle genomförs uppgifter direkt kopplade till det personliga ledarskapet.

INFORMATION, FRÅGOR & BOKNING
Michael Alphov
0768-610935
michael@alphov.se
www.michaelalphov.se
Effektiva Metoder Norden AB

Utbildning

LEDARSKAPSPROGRAM
60 min återkoppling av IPU
profilanalys® + 7 halvdagar
Enligt överenskommelse
Teori & workshops

29000 kr/person ex.moms
SOM DELTAGARE I LEDARSKAPSPROGRAMMET KOMMER DU ATT GÅ IGENOM FÖLJANDE BLOCK:

LEDARSKAPSPROGRAM | 7 halvdagar + 6 ind. coachningsamtal
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VEM PASSAR TRÄNINGEN FÖR?
Utbildningens form passar alla personer som
idag arbetar som ledare eller som kommer
börja arbeta som ledare. Kunderna, som redan
idag genomför ledarskapsprogrammet, är en
blandning av stora börsnoterade koncerner,
privata bolag och offentliga/kommunala/statliga
verksamheter.

INFORMATION, FRÅGOR & BOKNING
Michael Alphov
0768-610935
michael@alphov.se
www.michaelalphov.se
Effektiva Metoder Norden AB

VILL DU FÅ SMARTA TIPS REDAN IDAG?
Då tipsar vi om följande:
๏ Kolla in www.michaelalphov.se/
effektivitetstips
๏ Följ Michael Alphov på sociala media:
@michaelalphov

