
VÄLKOMMEN PÅ VÅR 
UTBILDNINGSDAG

— FÖR SUPERSTJÄRNAN BAKOM STJÄRNAN —

Skapa 
arbetsglädje
tillsammans med
kollegorna

Skriv mail som alla vill läsa!
SNABBKURS MED SUPERSKRIBENTEN

Vardags-
motivation  
i arbetslivet
  —  S Å  H I T T A R  D U  D E N

ÅRETS

DAG!
Härligaste

Missa inte  
Snabbhets- 

premien!

2 FEBRUARI
STOCKHOLM  

& ONLINE

"Så gör jag!"
VD-ASSISTENTEN AMANDA BERÄTTAR

MAXA  
ARBETSDAGEN
UTAN STRESS!



Välkommen till Kunskapsgruppens inspirationsdag för  

assistenter. Här får du utveckling och inspiration för just dig! 

Din roll är en av de viktigaste i en organisation.

Och i en värld som utvecklas och förändras snabbt vill vi  

tillsammans med er skapa ett forum som gör det roligt att hänga 

med i förändringar och förbättringar och på så sätt alltid ligga i 

framkant.

Assistent, koordinator, administratör, Executive Assistant  
– vi har olika titlar, bakgrund och perspektiv. Vår gemensamma  

nämnare är att vi vill utvecklas, inspireras och lära oss mer.  

Och då är en sådan här dag ett perfekt tillfälle!

Varmt välkommen till den här dagen – ta gärna kontakt med 
mig om du har några frågor eller behöver hjälp med något!

DU ÄR SUPERSTJÄRNAN 
BAKOM STJÄRNAN!

Charlotte Dunhoff, projektledare

charlotte.dunhoff@kunskapsgruppen.se

072-315 94 02

• Teambuilding, konflikthantering & kommunikation

• Engagemang och motivation

• Hur du blir effektivare i din roll som assistent

• Stresshantering: verktyg för återhämtning

• Livet som en livs levande VD-assistent. Tips för att bli 

ännu vassare!

UNDER DEN HÄR DAGEN FÅR DU  
INSPIRATION OCH KUNSKAP OM

Elizabeth Kuylenstierna
Elizabeth föreläser om arbetsglädje, team- 
building, konflikthantering och motivation. I sin 
föreläsning reder hon ut definitionen av konflikt 
samt hjälper er hur man kan lyssna aktivt på sin 
motpart för att vilja förstå, uttrycka er tydligt, 
tänka bortanför konflikten och faktiskt snabbare 
och smidigare komma till en lösning.
 
 

Ami Hemviken
Vad säger forskningen om vad som ökar upp-
levelsen av arbetsglädje och engagemang och 
hur kan vi översätta det till enkla och praktiska 
beteenden i vår jobbvardag? Det kommer Ami 
ge dig svar på. Hon gör det med en massa 
humor och inlevelse, så att du ska få en rejäl 
påfyllning av både energi och inspiration. 

 

Charlotte Dunhoff
Det är ingen tillfällighet att Charlotte både är 
projektledare och talare på den här konferen-
sen. Hon har själv över åtta års erfarenhet som 
assistent. I dag utbildar hon assistenter i sin 
utbildning “Bli en assistent i världsklass” och 
kommer under sin föreläsning dela med sig av 
tips och och verktyg för att bli effektivare i rollen 
som assistent.
 
 

Kalle Dixelius
Kalle har skrivit hela livet, i nästan alla genrer. 
Efter fjorton år som journalist på bland annat 
DN, Aftonbladet och TT, två romaner och elva 
år inom PR-branschen har han en bred och djup 
erfarenhet av skrivande. Här kommer Kalle att 
på en timma lära dig tricken som gör mailen, 
kallelserna och de arga lapparna i köket lästa. 
 

 
Amanda Svensson
Amanda har varit vd-assistent på Företagarna 
sedan 2016. Hon ansvarar för att hennes chef 
nyttjar sin tid på det mest effektiva sättet genom 
rätt prioriteringar och att alltid ligga steget före. 
Du kommer att få en inblick i verkligheten hos 
en ambitiös vd-assistent. Amanda kommer  
bjuda på några praktiska tips och råd samt 
inspirera kring alla de möjligheter du har som 
assistent. 
 

Niclas Almén
Stress är något som drabbar oss alla. Men hur 
du hanterar den och hur du återhämtar dig  
avgör ifall den blir skadlig eller inte. Niclas 
Almén är stressforskare och författare. Sedan 
millenieskiftet har han arbetat praktiskt, utbildat, 
handlett och forskat i ämnet stress och åter-
hämtning. Under denna föreläsning kommer 
Niclas att ge guidning i hur du kan få till åter-
hämtning i din vardag för att må bra och känna 
arbetsglädje trots stress och press som ingår i 
de flesta arbeten.

Boka din plats senast 1 december så 

får du produkter från Under your skin!

Missa inte  
Snabbhets- 

premien!



09:00 Konferensen inleds

09:30-10:20 Det är inte konstigt 
att det uppstår konflikter…
• Teambuilding

• Konflikthantering

• Kommunikation

Elizabeth Kuylenstierna 
 

10:40-11:20 Bli en assistent i världsklass
• Så får du mer ut av din arbetsdag

• Kommunikation och inställning 

Charlotte Dunhoff 
 

11:25-12:15 Bli en bättre vardagsskribent
• Skrivkramp, finns det?

• Att göra texter ännu bättre

• Tänk om det är dåligt?

Kalle Dixelius

HÅLLTIDER FÖR DAGEN

08:30
09:00
10:20
12:15
14:40
16:30

Registrering

Konferensen inleds

Förmiddagsfika

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

13:15-13:55 Tips för att bli ännu vassare – från en  
vd-assistent mitt i karriären! Betydelsen av en vd-assistent
• Möjligheterna du har i din roll som assistent

• En inblick i en livs levande VD-assistents liv! 

Amanda Svensson 
 

 

14:00-14:40 Guidning till effektiv återhämtning från stress
• Vad är stress-återhämtning?

• Varför vi kan klara stress och press om vi återhämtar oss 

på ett bra sätt

• Vägledning i hur du kan få till effektiv återhämtning på 

arbetet och i hemmet 

Niclas Almén 
 
 

 
15:00-15:45 Hitta och behåll engagemanget – för det är 
inte tanken som räknas
• Nycklar till motivation

• Så skapar du arbetsglädje

• Rollen som assistent är krävande – så minimerar du risken 

att slita ut dig!

Ami Hemviken
 
 
 
 

15:45-16:30 Konferensen avslutas
Vi rundar av dagen med mingel, ett superlättsamt  

the-superstar-behind-the-star-quiz och massor av härligt 

nätverkande. Det bjuds på dryck i olika former.

PROGRAM
LÄS MER & 

ANMÄL DIG!
KUNSKAPSGRUPPEN.SEFÖRMIDDAG EFTERMIDDAG 

 

Konferensen är en hybridkonferens som du  
kan följa antingen på plats i Stockholm eller  
via Zoom.

Väljer du att följa konferensen via Zoom så gör du det från 

valfri skärm. Vi kommer att ha kameror i salen och föreläsar-

nas datorskärmar kommer att delas de också. På så sätt får 

du en fullvärdig upplevelse av innehållet även “hemifrån”. 

Vi har även en digital moderator som är onlinedeltagarnas 

“språkrör” ut i föreläsningssalen. Vi har genomfört detta vid 

en mängd tillfällen tidigare med jättebra resultat.



Returadress: Kunskapsgruppen Sverige AB, Kungstorget 5, 411 17 Göteborg
Avsändaradress: CityMail – 150419, Box 90108, 120 21 Stockholm

ASSISTENTDAGEN 2022 

Stockholm

2 februari

Pris: 4 990 kr (exkl. moms) /person.

Online

2 februari

Pris: 4 490 kr (exkl. moms) /person.

Kontakt:  

Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal:  

Bryggarsalen Konferens,  

Norrtullsgatan 12N, Stockholm. 

Mer information hittar du på vår hemsida 

kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

VI ERBJUDER GRUPPRABATTER!

Är ni flera som anmäler er samtidigt så  
får ni grupprabatt enligt följande:

3 personer = 10% rabatt

4 personer =15% rabatt

5 -10 personer 20% rabatt 

Vid fler än 10 anmälningar ta kontakt  

med Charlotte Dunhoff på: 

charlotte.dunhoff@kunskapsgruppen.se  
för offert. Vill ni ha fakturan efter nyår?  

Skriv det i kommentarsfältet vid anmälan så 

väntar vi med att skicka ut den!

LÄS MER &  
ANMÄL DIG!

KUNSKAPSGRUPPEN.SE


