Att leda utan att vara chef
Verktygen för din ledarvardag

Förmågan att lyckas motivera dina medarbetare
Hur blir du en inspirerande ledare som får med dig andra?
När du leder utan att vara chef är det helt och hållet din
förmåga att kommunicera, entusiasmera och motivera som
avgör om du lyckas. Den förmågan skaffar du dig genom
kunskaper, praktisk träning och erfarenhet.
Rätt kommunikations- och ledarstil vid
rätt tillfälle
Under denna kurs lär du dig hur du leder genom
kommunikation och motivation – utan att stödja dig på det
formella chefskapet. Teorigenomgångar varvas med övningar
om hur du ger och tar kritik, övertygar utan att övertala,
sätter mål och ger trovärdig återkoppling. Du får dessutom
möjligheten att träna på framgångsrikt ledarskap.

3 anledningar att gå kursen:
◆ Bli en inspirerande ledare som får dina medarbetare
att prestera optimalt
◆ Få kunskap om hur du kan använda coaching som
verktyg i ditt ledarskap
◆ Lär dig anpassa din ledarstil och kommunikation
efter individ och situation
Efter kursen kan du:
◆ Förbereda och hålla strukturerade möten
◆ Agera tydligt och lyhört som ledare
◆ Ta kritik på ett bra sätt och ge återkoppling
◆ Övertyga utan att övertala
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Kursledare Christian Schoerner
arbetar som utbildare i muntlig
kommunikationsträning, professionell
presentationsteknik, samtals- och
mötesteknik m.m. Christian har lång
erfarenhet som utbildare och har haft
ett stort antal utbildningsuppdrag, både
för privata företag och inom offentlig
förvaltning.

Målgrupp: Kursen riktar sig till
projektledare, gruppledare, utbildare
eller andra som utövar ett ledarskap
utan att vara formellt utsedda till
chefer.

Sagt av tidigare deltagare:
»Fantastisk kurs som ger mig
många verktyg att ta med till min
arbetsgrupp«
»Christian var lyhörd för vad
gruppen behövde och justerade
innehållet efter oss.«
»Mycket pedagogisk och
inspirerande, gör att man blir
motiverad att tillämpa kunskapen
från kursen.«

Kurstider dag 1

Kurstider dag 2

09.00
09.30
12.00
14.00
16.30

09.00
10.30
12.00
14.30
16.00

Registrering och kaffe
Kursdagen inleds
Lunch
Eftermiddagskaffe
Kursdagen avslutas

Andra kursdagen inleds
Förmiddagskaffe
Lunch
Eftermiddagskaffe
Kursdagen avslutas

Att leda utan att vara chef
Datum: Se www.sipu.se för aktuellt datum
Plats: Lokal i centrala Stockholm
Pris: 9 800 kronor, exklusive moms. I priset ingår för- och eftermiddagskaffe,
lunch samt kursdokumentation som levereras i digitalt format.
Avbokning: För avbokningsregler se www.sipu.se
Vi förbehåller oss rätten att göra justeringar eller ändringar vad gäller innehåll och kursledare
Anmäl dig via:
www.sipu.se

bokning@sipu.se

+46 8 698 06 01

Våra utbildningar kan skräddarsys och genomföras för just din organisation!
Vi kan även utarbeta helt nya utbildningar i samråd med dig om utbildningen som din organisation behöver inte
finns i vårt ordinarie kursutbud.

Mycket att vinna på att genomföra utbildningen på hemmaplan:
◆ Skräddarsytt program – kursprogrammet upprättas i samråd med kursledaren och innehållet skräddarsys
efter din organisations behov
◆ Stärker gruppkänslan – att genomföra utbildningen tillsammans med sina medarbetare skapar gruppkänsla
och samhörighet
◆ Flexibelt – du bestämmer själv tid och plats för kursen
◆ Lägre kostnad – priset per deltagare blir lägre än för motsvarande öppna utbildningar
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För förfrågan om upplägg och prisuppgifter kontakta Birgitta Andreasen, birgitta.andreasen@sipu.se,
eller Elisabeth Wiklund, elisabeth.wiklund@sipu.se på mail eller telefon 08–698 06 01.

