Ny som chef

Effektiv kommunikation
Det är en konst att kommunicera på ett sätt som når fram till medarbetarna.
Grunden för ett framgångsrikt ledarskap är god kommunikation. Grunden för
god kommunikation är att först förstå sig själv. Därefter kan vi förstå andra.
Utifrån en DISC-baserad ledarstilsanalys får du förståelse för hur ditt eget
beteende påverkar din situation som ledare. Under denna ledarskapsutbildning
får du lära dig att anpassa ditt beteende och din kommunikation till varje
medarbetare. På så sätt kommer du att kunna coacha dem bättre och förmå dem
att göra lysande prestationer. Ledarskapsutbildningen passar alla ledare som vill
bli bättre på att kommunicera med sina medarbetare.

Agenda

DISC®-ledarstilsanalys

 Att ta tillvara medarbetarens
talanger

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

 Ledarskap
 Olika kommunikationsstilar
 Min egen kommunikationsstil
 Kommunikationsstilens påverkan
på ledarskapet
 Att bemöta olika
kommunikationsstilar

 Företagets kommunikationsklimat
 Kommunikationsplattform
 Praktisk träning

EQP Success Program®
En utbildning utan ett handlingsprogram är enligt vårt sätt att se det ingen
riktig utbildning. EQP Success Program® 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. När du bokar en öppen
utbildning hos oss ingår alltid EQP Success Program®.

Föreläsare Kjell-Åke Fyrgård
Kjell-Åke sprudlar av energi och glädje och är oerhört innovativ. Kjell-Åke får med hög energi,
mycket aktivitet och kraftfulla verktyg människor att gå ifrån ord till handling. Hans kompetens
bygger på 20 års erfarenhet 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 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.

