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ATT LEDA I ETT LITET
FÖRETAG ÄR UTMANANDE
Som chef i ett litet företag är det lätt att känna sig splittrad
mellan olika roller. Dels arbetar du helt säkert operativt
samtidigt som du leder dina kollegor. Ofta tar den dagliga
verksamheten så mycket kraft och energi att det kan vara
svårt att lyfta blicken och se långsiktigt framåt.
Under den här tvådagarskursen får du verktyg och
kunskap som gör att du kommer att bli bättre på att leda
både personalen och företaget.

En väl värd investering
Att gå en sådan här utbildning är inte bara en investering
i dig själv. Den kommer även att gagna hela företaget.
Bieffekter av ett bra ledarskap är ett minskat antal
sjukskrivningar och ökad effektivitet.

Missa inte den här möjligheten – anmäl dig redan idag
på www.kunskapsgruppen.se!

ÄMNEN SOM TAS UPP
•
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•

Du som chef – hitta din ledarstil
Att delegera och ge mandat
Så skiljer du på rollen som kollega och chef
Konflikthantering och svåra samtal
Rekrytering – så väger du kompetens och personlighet
Så skapar du ett väl fungerande team
Strategiskt ledarskap – lyft blicken och planera 3-5 år framåt

Sofia Norberg
Sofia började sin yrkesbana som civilingenjör, men hennes
förmågor som pedagog och att hjälpa människor reda
ut situationer tog över. Istället blev hon ledarskapsutvecklare. Och som det har hon under de senaste 25 åren
gjort sig känd som en av de mest uppskattade i Sverige.
Hon har genomfört flera hundra utbildningar och får
ständigt förfrågningar om att komma tillbaka till sina kunder.
Och varför är det så? Ja, de som varit på kurs med Sofia
tidigare vet. Hon har en förmåga att på ingenjörens sätt, se
verkligheten för vad den är och samtidigt förstå hur andra
människor kan uppfatta samma verklighet.
Den här kombinationen gör att Sofia lär ut en ledarskapsfilosofi som både är no-nonsense och medmänsklig.
Under den här kursen kommer du att få både praktiska
verktyg och reflektera över dig själv och vilken ledare du vill
vara. Sofia har stor erfarenhet av att hjälpa ledare i
småföretag att utvecklas.
Se fram emot att utvecklas tillsammans med Sofia!

VÄLDIGT GIVANDE! EFFEKTIVT OCH PROFFSIGT
UPPLAGT. SOFIA VAR INTE TRÅKIG ATT LYSSNA
PÅ NÅGON GÅNG!
GOD MAT, GOD FIKA, BRA SERVICE!
JANE AGERSKOV, BILLIGAMOBILSKYDD.SE

PROGRAM

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE

DAG 1

DAG 2

Vem är du som ledare? Hitta din ledarstil
• Lär känna dig själv. Vem är du som ledare?
• Relationen till de runt dig – att samtala i vardagen med
dina medarbetare
• Att vara chef och/eller kompis. Det kan kännas ensamt att
vara chef, hur hanterar du det?
• Så skapar du motivation och engagemang
• Vilka är dina viktigaste utvecklingsområden?

Coacha dina medarbetare till framgång i jobbet
• Hur coachar man olika personlighetstyper?
• Få en förståelse för vad dina ord och ditt engagemang
betyder för dina medarbetare
• Så lyfter du fram det bästa hos dina medarbetare
• Balansgången i att vara hård i sak men mjuk mot person
• Så sätter du ner foten utan att trampa dina medarbetare
på tårna

Så bygger du ett fungerande team med bra dynamik
• Kartlägg synliga och osynliga strukturer som riskerar att
försvåra samarbetet
• Skapa ett arbetsklimat präglat av öppen och god
kommunikation
• Vilka olika stadier går en grupp igenom?

Rekrytering i det lilla företaget
• Hur viktig är personligheten jämfört med kompetensen?
• Undvik de vanligaste fallgroparna
• Vad gör du om det inte blir som du tänkt?

Hantera olika personlighetstyper
• Millenials, den nya generationens bild av arbetslivet kan
skilja sig från din. Hur hanterar du det?
• Så handskas du med ”mycket snack och lite verkstad”
• De kompetenta, men osäkra – hur får du dem att ta
för sig?
Konflikthantering och svåra samtal
• Så hanterar du som ledare konflikter på arbetsplatsen
• Hur hanterar du anställda som är i konflikt med varandra?
• Att ta tag i och förändra misskötsel och dåligt beteende

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

Din personliga utveckling
• Hantera stress och press
• Så sätter du gränser gentemot andra
• Så jobbar du med din egen utveckling och inte bara
teamets
Målsättning och målstyrning
• Förankra förändringar och få med dig gruppen
• Så sätter du mål för en arbetsgrupp
• Så sätter du mål för individer
Strategiskt ledarskap – lyft blicken och planera
3-5 år framåt
• Sätt målsättningar och visioner för ditt team
• Utveckla medarbetarna medvetet åt det håll du vill att de
befinner sig i framtiden
• Ligg steget före med rekryteringar

HÅLLTIDER FÖR DAGARNA

Hör gärna av dig till mig
om du har några frågor!

Registrering, kaffe/te & smörgås
Kursen startar
Kaffe/te
Lunch
Eftermiddagsfika
Avslutning

Varje dag har jag kontakt med våra
deltagare och föreläsare. Har du några
frågor om kursen, tveka inte att ta
kontakt med mig!
Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se
031 - 22 24 55 / 0765-424 396

ATT LEDA I DET LILLA
FÖRETAGET 2021
Stockholm
24-25 mars
Göteborg
9-10 mars
Malmö
30-31 mars
Pris: 9 990 kr (exkl. moms) /person.
Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika,
diplom och dokumentation ingår

SOFIA VAR DUKTIG PÅ ATT FÖRKLARA OCH VRIDA
OCH VÄNDA PÅ SAKER OCH TING. BRA ATT DET
INTE BARA PUMPADES UT INFORMATION.
DANIEL NILSSON, VD PÅ TEAM GUARDAB, TYRESÖ

Kontakt: Kontakta oss på
info@kunskapsgruppen.se eller ring
kundservice på 031-22 24 50
Lokal: Vägbeskrivning och information
om våra kurslokaler hittar du på vår
hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du
precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper
dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att
erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges
bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla
som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i
helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också
– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef
skolmaterial till barn som behöver det.
Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer.

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till
samtliga utbildningstillfällen:
• Handdesinfektion finns tillgängligt under
utbildningsdagarna
• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor
såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.
• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna
hemma
• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom
• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat
avstånd till övriga deltagare
• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika
* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida
för ännu mer aktuell information!

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

COVID-19

TRE ENKLA SÄTT
ATT ANMÄLA SIG
kunskapsgruppen.se

031-22 24 50

info@kunskapsgruppen.se

