”Toolbox”
för nya chefer
Grattis till Din nya tjänst – men vad gör Du nu? Förmodligen snurrar skallen och det är hur mycket
som helst att sätta sig in i. Toolbox är en kombination av utbildning och nätverk. Toolbox ger Dig en
unik möjlighet att bolla Dina frågor med andra nya chefer samtidigt som Du får praktiska verktyg att
använda i Din chefsroll.
Toolbox vänder sig till Dig som är på väg in i en chefsroll eller som varit chef upp till ca 1 år. Din roll är
första linjens chef; arbets-/produktions-/personalledare, enhets-/områdes-/avdelningschef eller
liknande.
Toolbox löper under 1 år och vi träffas vid 6 tillfällen, tre timmar vid varje tillfälle. Modellen med
Toolbox gör att du under tiden Du deltar i Toolbox har möjlighet att jobba med tillämpning i Din
chefsroll och ta med Dig frågeställningar till kommande Toolboxtillfällen.

Innehåll:
Krav, förväntningar och utmaningar
Att sätta mål och följa upp
Good enough – prioritera, delegera och säja nej
Ansvar, mandat och befogenheter
Tillgänglighet som chef
Att ta beslut – Makt – Inflytande
Gruppdynamik – Utnyttja olikheter
Kommunikation – Information
Motiverade och omotiverade medarbetare

Rätt man på rätt plats
Samtalsmetodik – Konflikthantering – Lösningsfokuserat förhållningssätt
Att styra med värderingar – Fokus på beteende
När det inte går enligt plan – Att leda i motgång – Fira framgångar
Karriär och personliga mål – Jobbet och livet

Toolbox kan kombineras med individuell coaching där vi träffas 4 gånger.

Pernilla Elving har 20 års erfarenhet från ledande befattningar, är internationellt certifierad coach
och jobbar också med mental träning.
Ort: Linköping
Start: Fredagen den 22 januari
Tid: 13.00 - 16.00
Pris exkl moms:
Toolbox – 12 000 kr
Individuell coaching 4 tillfällen – 5 600 kr
Paketpris Toolbox plus individuell coaching vid 4 tillfällen – 16 600 kr

Anmälan senast 23 december till pesc@telia.com eller via kontaktformulär på hemsidan
För mer information kontakta Pernilla Elving 0706-54 54 59

