Ledarutvecklingsprogrammet
2020
Utbildningsinformation

Röster om utbildningen

Insikt, trygghet, styrka och struktur
- Den här typen av utbildningar ser jag
som en förmån att få gå. När jag började
på ELIAS hade de flesta ledare redan
genomgått utbildningen, därför var det
självklart för mig att tacka ja när jag fick
frågan.
I utbildningen ingår en DISC-analys,
där vi arbetar med våra olika personlighetstyper. Det har varit både givande
och roligt att få lära känna sig själv och

- Jag kände att jag ville utveckla mina
ledaregenskaper, ja helt enkelt utvecklas
som person. Trots att jag är i mitten av
utbildningen, har jag redan nu lärt mig
hur jag ska hantera mina medarbetare
i olika situationer, det funkar verkligen!
Det som Ledarutvecklingsprogrammet
ger mig är trygghet. Jag blir tryggare i
mig själv, och som ledare.

Installationsbranschens egen utbildning

Många i vår bransch står inför samma utmaning.

lönsamheten. Hur blir man bättre på alla dessa delar?

Att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare.

Det finns många smarta verktyg och metoder att lära

Det uppdraget hamnar ofta hos företagsledaren.

sig, som gör arbetet mycket enklare.

Som ledare måste man även klara av att motivera och

Börja med att investera i din egen utveckling - sen kan

engagera alla i organisationen, och inte minst, stärka

du utveckla allt annat!

Utbildningen startar 21 apr 2020
Innehåll vid 6 träffar (2 dagar/gång)
Modul 4
• Affärsmannaskap och
medveten affärsutveckling
• Effektiv produktion och
verksamhetsstyrning

Modul 2
• Skapa engagemang och
aktivt förändringsarbete
• Coachande förhållningssätt och feedback

Modul 5
• Metoder och verktyg för
ledning, målstyrning, planering och uppföljning
• Praktisk affärsekonomi och
förbättring av lönsamhet

Modul 3
• DISC-profil, egen beteendestil och motivationsfaktorer
• Individuella mål och personlig utveckling

Modul 6
• Försäljning, relationsbyggande & förhandling
• Mötes- och presentationsteknik

Mårten Bring
projektledare och affärsutvecklare

TOPPBETYG!
700 deltagare
gav våra
kursledare betyget
4,73 av 5 möjliga.

Jimmy Kanlinder, projektledare Gulliksson El

Ledarutvecklingsprogrammet

Modul 1
• Situationsanpassat ledarskap och grupputveckling
• Effektiv kommunikation
och positiv påverkan

andra bättre.
Jag har tidigare arbetat som chef, och
nu sedan jag har gått Ledarutvecklingsprogrammet, har jag kunnat reflektera
över vad som har hänt i tidigare situationer. Den här utbildningen ger mig en
tryggare bas för kommande situationer.

Christoffer Boman, 070-5528857
christoffer@insu.se

Anders Jonsson, 070-5768909

- Jag letade efter en utbildning som
kunde stärka mig som ledare. INSUs
utbildningsplan såg mest tilltalande
ut för mig.
De delar i utbildningen som hittills
givit mig mest är konflikthantering
och affärsutveckling.
Det jag har fått lära mig i programmet har gett mig kunskap om hur
jag stärker medarbetarna och hur
jag jobbar mer långsiktigt med min
personal.
-Jag har länge velat utveckla mig som ledare.
Ledarutvecklingsprogrammet uppfattar jag
som en bra utbildning, med ett bra upplägg.
Hittills har ämnet gruppdynamik och personlighetstyper varit väldigt spännande, likaså hur
man hanterar konflikter i en arbetsgrupp. Jag
har fått lära mig att arbeta mer strukturerat
med tydliga mål. Framöver kommer jag att
fokusera mycket på medarbetarinflytande och välfungerande arbetsgrupper.

Förutom att stärka mig som ledare och bidra till större insikt, har
programmet också gett mig nycklar
till hur jag hanterar vissa jobbiga
situationer.

Mikael Eklund, filialchef Stockholm, Kungälv rörläggeri

Fredrik Nordstrand, vd Nordstrands El

Dina utbildare!
Christoffer och Anders är erfarna specialister på området,
med god kunskap om installationsbranschen.
Info om utbildningen:
Kontakta INSUs säljavdelning för mer info: 010-188 35 30.

Boka din plats! klicka här

Ledarutvecklingsprogrammet
utbildningsstart 21 april

”Den här kursen har gett oss jättemycket
att kunna ta med oss rakt in i
vår verksamhet”
Björnåke, Trafiksystem Väst AB

