11 NOV ÅRETS TEMA:

2015

LEDARSKAP &
KOMMUNIKATION
HITTAR NI RÄTT UTBILDARE FÖR ERA BEHOV?

Välkommen till Kompetenstillväxtdagen
- höstens mötesplats för dig som vill
utvecklas och utmanas inom ledarskap och kommunikation! En spännande dag där erfarenhet delas,
kompetens fördjupas och kunskap
fylls på.
Dagen har ett brett och aktuellt innehåll med
valbara interaktiva seminarier. Du väljer själv de
föreläsare och ämnen som bäst passar din verksamhets utmaningar och kompetensbehov.

Interaktiva seminarier
Dagen innehåller bl a. seminarier om Den
lärande hjärnan, Modet att våga, Framgångsrik verksamhet & personligt ledarskap, Övertygande språkmönster, Driva
förändring - vad krävs, Mångfald ger
affärsnytta, och mycket mer!

2 495 kr
En heldag med
sju föreläsningar,
lunch och fika.
Sista anmälningsdag
28e oktober.

Läs hela programmet och boka din plats redan idag på
kompetenstillvaxtdagen.se.
100 kr/deltagarplats går till Help to Help. Arrangör: Kompetenstillväxt Sverige AB.
Info@kompetenstillvaxt.se 08-20 12 21.

SAL 1 – TEMA LEDARSKAP

SAL 2 – TEMA KOMMUNIKATION

08.00 - 08.30
REGISTRERING

8.30 - 9.15

8.30 - 9.15

LEO EID / SLÄPP LOSS DIN INRE POTENTIAL

MALIN STRÖM / AFFÄRSSTRATEGIER I SOCIAL MEDIA

Hur får du tillgång till din motivation, passion och ditt bättre jag? Hur kan

Social mediekanaler har idag större kraft än någonsin. Malin berättar, med

du balansera ditt arbete och privatliv? Leo berättar om hur du går från

grund i verkliga exempel, om konsekvenserna sociala media har för såväl

stress till kraft och kontroll genom ditt ledarskap.

företag som privatpersoner.
09.15 - 09.45
FIKA & MINGEL

9.45 - 10.30

9.45 - 10.30

KARIN HEDÉN / GOAL MAPPING – SKAPA ENGAGEMANG

CATARINA BREITFELD / NÅ UT OCH FRAM – SÅ GÖR DU

Företag som Google och Coca Cola använder sig av Goal Mapping – verktyget

Ett lyckat möte bygger på tydlig kommunikation. Hur kan du kommunicera

som når resultat genom att engagera personlig utveckling och målstyrning.

för att lyckas? Hur får du förtroende och hur får du människor att verkligen

Hur kan du använda det i ditt ledarskap?

VILJA lyssna på dina budskap?

10.45 - 11.30

10.45 - 11.30

LENA CREUTZ / FUNGERANDE GRUPPER & TEAM

MALIN NYHMAN / COACHING SOM VERKTYG FÖR FÖRÄNDRING

Varför fungerar och presterar vissa grupper fantastiskt bra medan andra

Hur kan du använda coaching för att driva på förändring? Malin ger dig

präglas av missförstånd, irritation och frustration? Utifrån egna erfarenhet-

verktyg och övningar för att kunna påverka genom kommunikativt ledarskap

er berättar Lena om hur man kan förbättra kommunikation och samarbete,

utifrån ett coachande förhållningssätt.

och samtidigt öka trivseln och få bättre resultat.

LUNCH MED PRESENTATION AV MALIN CRONQVIST, GRUNDARE AV HELP TO HELP
11.30 - 13.00
LUNCH

13.00 - 13.45

13.00 - 13.45

SVEN LUNDBLAD / MODET ATT VÅGA

ANNA TEBELIUS BODIN / DEN LÄRANDE HJÄRNAN

Våga använda ditt mod för att förändra! Ge dina medarbetare ny entusiasm

Hur kan du göra för att minnas bättre? Hur tar hjärnan in information,

och nyfikenhet genom egen förändring, kreativitet och delaktighet. Vad

och hur kan kommunikation förändra din förmåga att tänka, minnas och

krävs av dig för att skapa kli i dina medarbetares fingrar?

förstå? Hur begränsar stress din förmåga att tänka och vad kan du göra åt
det själv?

14.00 - 14.45

14.00 - 14.45

ANNIKA BRISIUS EDLUND / NYCKELN TILL FRAMGÅNGSRIK & HÅLLBAR

SARAH ANWAR / MÅNGFALD – NYCKELN TILL TILLVÄXT

VERKSAMHET – PERSONLIGT LEDARSKAP

Ett strategiskt mångfaldsarbete kan stärka organisationer på många sätt –

Vad är egentligen ledarskap? Varför behövs det, vem har ansvar och för

dels i produktivitet, effektivitet och minskad sårbarhet. Hur kan du göra för

vad? Har du mod nog att leda dig själv?

att ligga i framkant gällande mångfald och inkludering?
14.45 - 15.15
FIKA & MINGEL

15.15 - 16.00

15.15 - 16.00

CHRISTINA KUMLIN / DRIVA FÖRÄNDRING – VAD KRÄVS?

IDA HANSON / ÖVERTYGANDE SPRÅKMÖNSTER

Vill du att cheferna och medarbetarna på ditt företag ska ta större ägarskap

Vet du hur du ska uttrycka dig för att övertyga? Genom att lära dig använda

och driva förändring? Då gäller det att företagskulturen och ledarskapet

språket till din fördel kan du öka din medvetenhet och hitta nya sätt att

främjar ett sådant beteende. Hur kan du hantera förändringsmotstånd och

arbeta med språkets makt.

skapa motivation?

100 KR PER DELTAGARE GÅR TILL HELP TO HELP

Boka din plats på

www.kompetenstillvaxtdagen.se
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