Kommunikativt
Ledarskap
EXKLUSIV HELDAGSKURS FÖR DIG SOM LEDARE

27 maj 2021 - Stockholm
Lär dig:
- tydliggöra din kommunikation och få med dig alla på resan
- Nå uppsatta mål med kommunikation som verktyg
- Bli en närvarande och coachande chef som stimulerar till
utveckling och ökat engagemang hos medarbetarna
- Använda dialog som metod vid möten som skapar ökad
förståelse och insikter hos medarbetarna
Senaste kursen med Elaine var fullsatt och fick betyget
4,67 av 5.0 i utvärderingen.

“Gå 2 för 1!”

Kursledare:
Elaine Eksvärd
Kommunikationsexpert & “Årets talare 2016”
Elaine är författare till tre bästsäljande böcker om modern
retorik och en av Sveriges mest anlitade föreläsare.

Sagt om kursen:
“Den bästa kurs jag varit på! ” Caroline Albing, Arbetsförmedlingen
“Så bra! Konkreta verktyg och tips.” Rebecca Nyberg, Sisab

Arrangeras av:

BEGRÄNSAT ANTAL DELTAGARPLATSER!
ANMÄL DIG IDAG!
kundtjanst@kompetensinstitutet.se

www.kompetensinstitutet.se
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Kommunikativt & inspirerande ledarskap

Förmågan att inspirera och entusiasmera andra människor är en egenskap som kännetecknar skickliga
ledare. Samtidigt som du ska inspirera dina medarbetare, behöver du även kunna hantera besvärliga
samtal och situationer.
Efter önskemål arrangerar vi speciellt för dig som ledare den efterfrågade kursen “Kommunikativt och
inspirerande ledarskap” under ledning av kommunikationsexperten Elaine Eksvärd.
Elaine ger dig verktygen som gör att folk lyssnar, kommer ihåg det du har sagt och dessutom kommer
tillbaka till dig för att höra mer. Under kursen lär du dig hur du gör ditt budskap attraktivt för
medarbetarna.

Lär dig:
- nå uppsatta mål med kommunikation som verktyg
- bli en närvarande och coachande chef som stimulerar till utveckling och ökat engagemang
- använda dialog som metod vid möten som skapar ökad förståelse och insikter hos medarbetarna
- tydliggöra din kommunikation och få med dig alla på resan
- förstå olika medarbetares behov och förväntningar
- konflikthantering - så kommunicerar du vid konflikter
- hantera besvärliga människor
- mötesteknik – ett effektivt hjälpmedel som spar tid och kraft

Senaste kursen med Elaine var fullsatt och fick betyget 4,67 av 5.0 i utvärderingen.
“Otroligt inspirerande kurs och Elaine har en fenomenal förmåga att få alla deltagares uppmärksamhet från start till slut.” Ida Alexandersson, Siemens
“Den bästa kurs jag varit på! ”
Caroline Albing, Arbetsförmedlingen
“Så bra! Konkreta verktyg och tips. Situationer och case man som ledare kan relatera till. En kurs som
ger konkreta verktyg som är så bra att de känns individuellt anpassade till mig i min roll.”
Rebecca Nyberg, Sisab

Kursledare:
Elaine Eksvärd, Kommunikationsexpert
Elaine är författare till tre bästsäljande böcker om modern
retorik och en av Sveriges mest anlitade föreläsare.

27 MAJ 2021
Om kursen:

Schema över dagen:

Detta är en kurs för dig som vill fördjupa dina
kunskaper om vad det kommunikativa
ledarskapet innebär och hur du kan arbeta för att
utveckla din kommunikativa förmåga. Du får ta del
av konkreta verktyg och metoder som kan användas
för att utveckla det kommunikativa
ledarskapet. Kursen ger dig möjlighet att diskutera
och hitta lösningar till dina egna utmaningar inom
området. På kursen nätverkar och knyter du
kontakter med kollegor från andra företag och
organisationer.

08.45 Registrering
09.15 Kursen inleds
10.30 Förmiddagskaffe
12.15 Lunch (60 min)
14.40 Eftermiddagsskaffe
16.30 Avslutning

Målgrupp:
Kursen vänder sig till dig som leder andra, oavsett
gruppstorlek. Du behöver inspiration och egen
reflektion kring hur du kan arbeta för att stärka din
egen kommunikation med dina medarbetare.
Syfte och mål:
Ökade insikter om betydelsen av ett kommunikativt
ledarskap samt konkreta redskap och modeller
som kan appliceras på verksamheten från dag ett.
Pedagogik:
Vi varvar föreläsningar och diskussioner med
reflektionsövningar individuellt och i grupper. Det
ska vara lustfyllt och engagerande att delta. Vi
värdesätter den individuella reflektionen och den
gemensamma dialogen mellan deltagarna så att de
kan lära av varandra.
Begränsat antal platser:
För att säkra kvaliten har vi begränsat antalet
deltagarplatser till kursen. Anmäl dig redan idag
och säkra din plats.
Kursintyg:
Efter genomförd kurs erhålls ett kursintyg av
Kompetensinstitutet.

Om Kompetensinstitutet:
Kompetensinstitutet är en av Sveriges ledande
arrangörer av kvalitativa konferenser och kurser.
Genom våra utbildningar, konferenser och kurser
kan vi hjälpa dig och din organisation med att hantera utmaningar och prestera goda resultat.
Vår ambition är att alla våra deltagare och samarbetspartners ska vara 100% nöjda och välja att
återkomma. Över 3000 deltagare besöker årligen
våra evenemang.
Senaste kursen med Elaine var fullsatt och fick
betyget 4,67 av 5.0 i utvärderingen.
Sagt om kursen:
“Elaine var fantastisk som kursledare. Mycket bra
med exempel ur vardagen och praktiska övningar
som skapar förståelse.”
Anette Wigren, CSN
“Elaine hade mitt fokus under hela dagen, utan undantag på en endaste minut! Superduktig talare.”
Therese Hurtig, Nordicstation
“Givande kurs som var inspirerande och gav några
nya tankesätt att tänka på i ledarskapet.”
Anna Lindgren, Macrobond

Tidigare kurser har varit fullsatta tidigt.
Anmäl dig redan idag och säkra din plats!

www.storaledarskapsdagen.se/anmalan

Kommunikativt
Ledarskap
Anmäl dig:
www.storaledarskapsdagen.se/anmalan
kundtjanst@kompetensinstitutet.se
Tel: 08- 20 03 73

27 maj 2020
Kurslokal:
Bygger Konferens
Norrlandsgatan 11
Bygget Konferens är beläget bakom NK, central i
Stockholm. Cirka 7 min promenad från
centralstation.
Tel till konferensanläggningen: 08-517 340 00

Gå 2 för 1: anmäl dig
senast 20 nov

Anmälan:
Heldagskurs: Elaine Eksvärd, Kommunikativt
Ledarskap, 18 nov 2020

6990 kr

Kursavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, all förtäring
och dokumentation.
Konferenser inom ledarskap:

STOR
A
Ledarskapsdagen

Stora Ledarskapsdagen
19 november 2020
www.storaledarskapsdagen.se

Begränsat antall
platser! Anmäl dig
redan idag
och säkra din plats!

Kommunikativt Ledarskap arrangeras av Kompetensinstitutet.

Avbokning & överlåtelse av deltagarplats

Anmälan är bindande. I det fall Kompetensinstitutet ställer in ett evenemang krediteras du 100 % av det inbetalda beloppet.
Du kan när som helst överlåta din plats till en kollega genom att informera Kompetensinstitutet. Mottar vi din skriftliga avbokning senast
14 dagar före evenemangets startdatum får du ett värdebrev på fakturerat belopp. Värdebrevet är giltigt två år från utfärdandet och kan
nyttjas av dig eller en kollega från din organisation på annat av Kompetensinstitutet anordnat evenemang. Mottar vi din skriftliga avbokning
mindre än 14 dagar före evenemangets start uteblir värdebrev eller ersättning. Fullständiga villkor: https://www.kompetensinstitutet.se/

www.kompetensinstitutet.se

