Ledarskapsträning
- våren 2008 en utbildning för dig som
är nybliven chef och ledare!

12-14 Mars 21-23 April
Sex intensiva dagar i Skaraborg
Ledarskapsträningför 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
och bra 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 tid att reflektera över din personliga ledarstil och
möjlighet att utveckla den tillsammans med erfarna coacher
och andra chefer.
Kursen ger dig verktyg och modeller för förbättrad
kommunikation. Du får möjlighet att ompröva gamla
mönster som är till hinder för din kreativitet och ditt
välbefinnande som chef och ledare.
Med nya perspektiv skapar du större handlingsutrymme i
vardagen..
Sex intensiva dagar uppdelat på två
tillfällen ger dig kunskap om:










situationsanpassat ledarskap
feedback - att ge och ta beröm och kritik
chefen som coach
grupputveckling
samtal som förändrar
konflikthantering
förändringsledarskap
bra medarbetarskap
dig själv

I mötet med dig själv och andra ökar du din potential, både
personligen och professionellt.

Kurstider:
Programmet omfattar två tillfällen,
totalt sex dagar under våren 2008.
12-14 Mars
21-23 April
Plats:
Skaraborg, meddelas senare.
Pris:
Avgift för hela programmet är
15. 000 kr, exklusive moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.
Anmälan:
Din anmälan kan faxas, skickas per brev eller
via e-post.
Deltagarantalet är begränsat och anmälningarna
behandlas i den ordning de kommer in.
Vi vill ha din anmälan senast 8 februari 2008:
Ydremark Utveckling AB, Gothia Science Park,
Box 133, 541 23 Skövde
Fax: 0500-44 89 58
E-post: info@ydremark.se
Telefon: 0500-44 89 95

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.
Louise Ydremark
Diplomerad gestaltterapeut och fil
mag, verksam som utbildare,
handledare och psykoterapeut.
Arbetar bl a med personalutveckling
och konflikthantering på företag och
i offentlig förvaltning

Box 133 541 23 Skövde
Tel: 0500- 44 89 95, Fax: 0500- 44 89 58, Mobil: 070- 63 68 110
info@ydremark.se; www.ydremark.se

