Möt framtiden med rätt utbildning

ARBETSLEDNING

w w w. t e k n o l o g i s k i n s t i t u t . s e

Chef, arbetsledare eller på väg in i ledarrollen?
Välj det absolut bästa i utbildningsväg - Välkommen!

Föreläsare Lars Eriksson

LARS ERIKSSON är civilekonom med mångårig erfarenhet
från ledande positioner inom näringslivet, både som
anställd och som egen företagare. Lars är också aktiv
som idrottsledare, i styrelsearbete och verksam som
mentor och coach för företagare och chefer.
Som föreläsare på Teknologisk Institut är Lars mycket
uppskattad och får fantastiska omdömen från kursdeltagare. Teknologisk Institut är oerhört stolta och
glada över den kunskap och erfarenhet som Lars
förmedlar i Arbetsledning, steg 1, 2 och 3.

r”
llda för väntninga
de mina högt stä
”Kursen motsvara
”Fantastisk lärare och inspiratör”
”Mycket nöjd med kursen”

”Helt suverän...hade gärna
haft Lasse som bollplank jäm
t!!!.”
OMDÖMEN FRÅN KURSDELTAGARE som utbildat sig inom Arbetsledning
med föreläsare Lars Eriksson.

MED UTBILDNING INOM ARBETSLEDNING blir du säker och
trygg i rollen som ledare samtidigt som du får medarbetare att
växa och utvecklas. Vill du ha riktigt bra kvalitet på din ledarutbildning rekommenderar vi dig att ta en extra titt på de
alternativ vi erbjuder i denna folder. Rätt utbildning och uppdaterade aktuella kunskaper ger dig värdefull kompetens
– i nuläget och inför framtiden.
Våra kurser inom Arbetsledning är uppdelade i 3 steg.
Steg 1 är den s k ”grundstenen” inom personalledning – en
mycket innehållsrik och omfattande basutbildning, som också
ger möjlighet att fortsätta med steg 2 och 3.
Har du frågor, behöver rådgivning eller önskar
mer information om utbildningarna?
Tveka inte – hör av dig till oss via
telefon eller e-post.
Välkommen till
Teknologisk Institut!

FÖRETAG SOM DELTAGIT i våra arbetsledarutbildningar
är bl a Erasteel Kloster AB, Ulricehamns Energi AB,
SWEP International AB, Huddinge Kommun, Västfastigheter,
Nybergs Mekaniska verkstad, Lantmännen Agroetanol AB,
Jönköping Energi AB, Lundgrens Sverige AB,
BJ Markbyggnads AB, SAAB Dynamics AB,
Stockholm Vatten AB m fl.

Arbetsledning, steg 1
Arbetsledning steg 1 är utbildningen för dig som vill utvecklas
och bli tryggare i rollen som ledare. Kursen ger dig baskunskaper i personalledning samt verktyg du behöver när du
ska leda andra. Som ledare har du stora möjligheter till ett
varierat och spännande arbete där du leder dina medarbetare
och verksamhet mot uppsatta mål. Samtidigt följer också ett
stort ansvar och högt ställda krav.
Exempel på innehåll

- Vad innebär det att vara ledare?
- Att kommunicera utifrån situation
- Översikt av grundläggande arbetsrätt
- Ansvar för arbetsmiljön och vid olyckor
- Så undviker vi att låsa in oss i ett ”VI och DEM-tänk”
- Att göra jobbet roligare, drivkrafter och utveckling
- Kritik, att tala till rätta
Förkunskaper

Du bör arbeta som ledare eller vara på väg in i ledarrollen.
KURS NR: 2205

Göteborg, Stockholm

3 DAGAR

”

Föreläsaren kunde väva in viktiga detaljer
i sammanhanget, förklarade lättförståeligt
och använde egna erfarenheter som
exempel. Teori varvades med praktiska
övningar. Högsta betyg.

Sami Vinni, Lundgrens Sverige AB
Deltagare i kurs nr 2205, Arbetsledning, steg 1

Arbetsledning, steg 2

Arbetsledning, steg 3

Fördjupa dig inom flera områden, t ex chefsrollen och
ledarskapets anpassning utifrån varierande förutsättningar,
konjunkturer och organisationsformer. Nya organisationsformer förutsätter att du skapar ett klimat för utveckling av
personal, produkter och processer. Vi tar även upp ekonomi,
arbetsrätt, lönefrågor och personalutvecklingsfrågor.

Här jobbar vi ofta i ganska små grupper och med ämnen
som just ledarskap, kommunikation och samtalsmetodik i
din roll som arbetsledare. Det som är extra speciellt med
Arbetsledning steg 3 är att en individuell handlingsplan
upprättas för dig som går kursen. Du får även ett personligt
samtal med kursledaren.

Exempel på innehåll

Exempel på innehåll

- Chefsrollen, fördjupning

– Ledarskapet. Kunskap, motivation och engagemang

- Coachande ledarskap

– Samtalsteknik – fördjupning

- Arbetsrätt, fördjupning och erfarenhetsutbyte

– Svåra samtal, konfliktlösning

- Personalutveckling, utvecklingssamtal

– Vikten av att bygga upp och vårda nätverk

- Konflikthantering, olika typer av konflikter, mobbing

– Att ta emot och introducera nya personer på vårt företag

Förkunskaper

Förkunskaper

Arbetsledning steg 1.

Arbetsledning steg 1 och steg 2.

KURS NR: 2206

Göteborg, Stockholm

3 DAGAR

KURS NR: 2207

Göteborg, Stockholm

2 DAGAR

Utbildningsrådgivare Arbetsledning: Annika Rosengren
031-350 55 63 alr@teknologiskinstitut.se

Teknologisk Institut AB
Drakegatan 7A, GÖTEBORG
Warfvinges väg 45, STOCKHOLM
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