Ledarskapsutbildning

Resultatorienterat ledarskap
Som chef eller ledare slits man mellan specialistrollen, där man har både
erfarenhet och branschkännedom, och ledarrollen där man skall få sina
medarbetare att prestera optimalt och samtidigt själv vara ett bra föredöme.
”Resultatorienterat Ledarskap” är ett mycket framgångsrikt koncept där vi
använder en tydlig modell och beprövade hjälpmedel. Du blir medveten om dina
egna resurser som ledare och hur du ska använda dem. Du lär dig förstå hur den
egna kommunikationsstilen påverkar omgivningen och hur du på bästa sätt
coachar dina medarbetare till framgång. Utbildningen hjälper dig att förvandla
tvekan eller osäkerhet till kristallklart fokus, tydlig kommunikation och
beslutsam handling, även i pressade situationer. Utbildningen vänder sig till
chefer och ledare som har funktionsansvar eller personalansvar.

DISC®-ledarstilsanalys
Din ledarskapsutveckling börjar med en individuell ledarstilsanalys som bygger
på DISC®-modellen. Modellen beskriver olika ledarstilars fördelar och
utmaningar. Analysen genomförs i förväg via webben. Föreläsaren ger en
individuell återkoppling innan kursstart.

EQP Success Program®
En utbildning utan ett handlingsprogram är enligt vårt sätt att se det ingen riktig
utbildning. EQP Success Program® (ESP) är ett unikt webbaserat verktyg som
förlänger din utbildning med åtta veckor. Under denna period arbetar du aktivt
med att bryta och byta vanor för att nå uppsatta mål. Dessutom har du möjlighet
att använda Kjell-Åke som ett externt bollplank under hela utbildningsperioden.

Agenda
 Effektiv kommunikation:
Profilanalys, öka självinsikten,
kommunikationsstil, ledarstil,
utveckla ledarens och
medarbetarnas talanger
 Resultatorienterat ledarskap:
Nuläge, önskat läge, hinder,
resurser, aktivitetsplan
 Presentationsteknik: Konsten
att tala i grupp
 Beslutsprocessen: Kunskapen i
hur hjärnan fattar beslut och hur
man som chef kan matcha det
 Verbal judo: Konflikt och
invändningshantering i
världsklass, svåra samtal
 Praktisk träning på hela
modellen och repetition

Föreläsare Kjell-Åke Fyrgård
Kjell-Åke sprudlar av energi och glädje samt är oerhört innovativ. Han ser möjligheter där andra
ser problem. Kjell-Åke får med hög energi, mycket aktivitet och kraftfulla verktyg människor att
gå ifrån ord till handling. Hans kompetens bygger på 20 års erfarenheter från arbete i säljande,
säljledande och VD befattningar samt 14 år som föreläsare och konsult. Kjell-Åke arbetar även
på strategisk nivå och har olika styrelseuppdrag.
Omfattning 3 tillfällen á 2 dagar
Datum

Enligt överenskommelse

Pris

Enligt offert

Ingår

Dokumentation, kursintyg, DISC® ledarstilsanalys,
EQP Success Program®, lunch, för- och eftermiddagsfika

Anmälan

Görs på eqp.se eller ring 018-34 92 80

EQP Business School är ett av landets ledande utbildningsföretag inom försäljning, kundservice, ledarskap, presentation och motivation. Vårt mål är att varje
utbildning ska vara av absolut bästa kvalitet. Deltagarnas resultat för står alltid i fokus. Besök oss på www.eqp.se för mer information.

