High Potential
LEDARSKAPSUTBILDNING
Är du en High Potential?
Är du redo att utmana dig själv
och din förmåga att leda andra?

Ett tydligt ledarskap är en nyckelfaktor för att driva utvecklingen i rätt riktning i företaget. Vi är därför
extra stolta att kunna erbjuda ett ledarskapsprogram som håller världsklass. Vid fyra internattillfällen
får du utveckla dina personliga ledaregenskaper och mellan träffarna får du individanpassade
uppgifter som du gör ihop med din mentor.
Programmet leds av Jerker Enarsson, en av Sveriges främsta ledarskapsutvecklare och Anders
Berglund, ledarskapsutbildare och f d elittränare i bandy, medverkar med praktiska verktyg för att du
ska kunna få dina medarbetare att växa. Tillsammans delar de med sig av unika erfarenheter som
hanterar en vinnande kultur med fokus på människan. Du som söker bör ha en ledarroll. Om du är
VD, mellanchef, team- eller projektledare eller annan titel spelar mindre roll. Det är viktigt att du har
som ambition att utveckla dig som ledare och är motiverad till en förändring i ditt ledarskap.

Utmärkande egenskaperna hos en High Potential är:
•

Vilja att ta ett steg vidare och lära sig mer.

•

Motivationen till att utvecklas.

Vi lägger stor vikt vid din motivation i urvalet till programmet. Vi utgår från ditt sammanhang i
processerna men du kommer också att få insikter från andra affärsområden och deras utmaningar.

Anmälan
Vi söker dig som har en stark personlig drivkraft och hög motivation för att utveckla dig som ledare.
För att alla deltagare ska få största utväxling av High Potentials-programmet vill vi försäkra oss om att
samtliga som går verkligen är motiverade och beredda att utvecklas. När du skickat in din anmälan
kommer du att bli uppringd av oss för en enklare intervju om din nuvarande arbetssituation, vilka
utmaningar du ser i ditt ledarskap idag samt vilka förväntningar du har på programmet. Vi vill även
veta vilken mentor du valt att ha.

Antal träffar
4 internatträffar, lunch till lunch. 16 deltagare.
Modul 1 – Jag som ledare
Det första vi gör är att jobba med oss själva och våra utvecklingsområden som personer och ledare.
Här genomför vi övningar där deltagarna får berätta om sin ambition och motivation. Vi jobbar i
grupper om 4 och 4 där vi lär känna varandra mer på djupet.

Modul 2 – Mega trender och ledarskaps teman med tillhörande beteenden
Världen förändras snabbt och nya perspektiv ger oss insikter om hur samhället och affärerna påverkas.
Som ledare behöver du leda både affären och människorna vilket medför att du behöver träna och
förstå olika beteenden. Här jobbar vi med olika dilemman för att skapa stor insikt i beslutsfattande.

Modul 3 – Verktygslådan
I denna modul praktiserar vi våra huvudverktyg för att leda och skapa miljöer för prestation. Vi jobbar
hårt med frågeställningar och sedan övar vi att leda olika dilemman och situationer. Hur coachar du
under stress? Hur ger Du feedback så att andra växer trots misslyckad prestation? Hur bygger du ditt
team med oliktänkande och gemensam målsättning?

Modul 4 – Då kör vi!
I den sista modulen får deltagarna visa vad de lärt sig och hur de utvecklats under programmet. Vi som
ledare får nu se vad deras resa betytt för dem och mentorerna får dela upplevelsen live under sista
utbildningsdagen. Sista modulen vässar till inlärningen då vi får se de beteenden som givit bestående
intryck. Varje grupp är unik och levererar sin upplevelse.

Datum
Under våren 2019 är följande träffar inbokade; 10–11 januari, 7–8 februari, 7–8 mars och 11–12 april
Sista anmälningsdatum 7 december 2018 – först till kvarn gäller!

Plats
Tällbergs gården, Tällberg, Dalarna.

Pris
36 750 kr exkl. moms för medlemmar i Handelskammaren.
49 000 kr exkl. moms för icke medlemmar.
I kurspriset ingår kost, logi, kurslitteratur.

För information och anmälan kontakta
Kristina Snitt, Regionchef Dalarna
kristina.snitt@mellansvenskahandelskammaren.se
070-959 75 68

