Partnerprogram
- hösten 2007 -

Partnerprogrammet arrangeras i samarbete med 3-4 olika
företag och verksamheter. Mellan utbildningstillfällena arbetar
deltagarna med uppgifter i grupper med stöd från coacher.

en utbildning för dig som
är chef och ledare!

Kurstider:
Programmet omfattar sex tillfällen,
totalt 12 dagar under hösten 2007 och våren 2008.
Vi startar 2-3oktober. Andra tillfället är 6-7 november –
övriga datum under våren 2007, planeras vid kursstarten.

Start 2-3 oktober 2007

Plats:
Skaraborg, meddelas senare.

12 intensiva dagar i Skaraborg – en
utbildning och träning i 6 delar för dig
som vill utveckla ditt ledarskap. Varje
del omfattar 2 dagar. Deltagare från
3-4 olika företag och verksamheter.
Partnerprogram - ledarskapsträning för dig som vill
utveckla ditt ledarskap
Att leda människor handlar om att se och upptäcka
både behov och möjligheter. Din roll som chef bygger
på att du klarar kontakten med människor på ett effektivt
sätt. Men vet du verkligen vilken slags chef du är? Hur du
uppfattas av dina medarbetare? Kan det påverka
ditt företags lönsamhet?
Syftet med kursen är att stärka dig som chef och ledare. Du
får utveckla ditt ledarskapet genom en grundläggande
förståelse för och träning i ledarrollen – för att leda
affärsverksamhet, medarbetare och dig själv. Du får tid att
reflektera över din personliga ledarstil och möjlighet att
utveckla den tillsammans med erfarna handledare och andra
chefer.
Efter ledarutbildningsprogram har deltagarna fått:
• en djupare förståelse för hur man leder verksamhet,
medarbetare och sig själv
• insikter om sin egen ledarstil dvs vilka beteenden jag
använder när jag leder, influerar och påverkar idag
• verktyg för att agera som en energigivande ledare
som bidrar både till kvantitativa och kvalitativa
resultat
12 intensiva dagar uppdelat på sex
tillfällen ger dig kunskap om:






Pris:
Avgift för hela programmet är
60. 000 kr, exklusive moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.
Anmälan:
Du anmäler ditt deltagande till Ydremark via e-post eller
telefon – se nedan.
Vi vill ha din anmälan senast 7 september 2007:
Ydremark, Gothia Science Park,
Box 133, 541 23 Skövde
E-post: info@ydremark.se
Telefon: 0500-44 89 95
Kursledarna:
Anders Ydremark
Diplomerad organisationskonsult vid
Gestaltakademin. Civilingenjör och
beteendevetare. Tjugo års
erfarenhet av företagsledning och
utveckling av människor, relationer
och affärsverksamhet. Samarbetar
med Svenska Managementgruppen
i ledarskapsutbildningar och
förändringsuppdrag.

Karin Utbo
Arbetar sedan 1998 som
organisationskonsult och coach.
Arbetar både med stora
organisationer, grupper och
individer. Har som socionom 20 års
erfarenhet från arbete inom
socialtjänstens hela område varav 9
år som chef.

Chefs- och ledarskap, rollen och jag
Förändring, verksamhet och människor
Den effektiva gruppen
Samtal som förändrar och konflikthantering
Coachande ledarskap

Gothia Science Park
Kaplansgatan 16
Box 133
541 23 Skövde
.
tel 0500 44 89 95
mobil 070 . 63 68 110
anders@ydremark.se
www.ydremark.se

