KLART LEDARSKAP (KL) – för dig som vill ta ledning!
Gå ett öppet program med deltagare från olika organisationer. Det
genomförs med upplevelsebaserad pedagogik under 2 + 2 dagar, samt
träning på hemmaplan med 6 månaders coaching. Det vänder sig till alla
nivåer av chefer, ledare, projektledare och styrelsearbetare som vill ta
ledning och skapa framgång för verksamheten.
De fyra dagarnas fokus;
1. Självinsikt Bli mer klar över vad du själv vill och står för, mer medveten om dina
mentala kartor och öka din förmåga att vara närvarande, skärpt och lärande.
2. Bli tydlig för andra Prata klarspråk. Ta ansvar för att formulera dig så ditt
budskap når fram till människor runt dig och gör det möjligt för andra att förstå.
3. Bli bättre på att lyssna Lyssna på riktigt på människor runt omkring dig. Ställ
frågor som gör dig och andra klara över deras upplevelser, skapa insikt och ansvar.
4. Skapa en kultur av lärande. Verktyg och förhållningssätt som skapar en
kommunikations kultur som bidrar till att skapa trygghet, uppriktighet och lärande.

"Klart Ledarskap är fantastiskt bra,
det ger insikter, träning och verktyg, som
bringar klarhet i många situationer i
ledarskap och kommunikation.
En del av innehållet som jag har daglig
användning för, är vikten av att göra tydliga
överenskommelser och skapa hållbart
partnerskap. KL ger inte bara teori, jag fick
också konkret träning i att bygga
partnerskap."
Åsa Möller, platschef, Sandvik SRP
Ansök om plats, maila info@expandio.se skriv Ansökan Klart Ledarskap, eller ring för
mer information, Camilla Rüdén, 0708-22 77 35, www.expandio.se
Grupp 26, 25-26 januari och 15-16 februari, Mossbylund, Ystad (max 8 deltagare)
Grupp 27, 26-27 april och 17-18 maj, Ronneby Brunn (max 8 deltagare)
Programavgift 21.700 kr + material 2.300 + moms och konferensavgift c:a 5.500.
Programmet är framtaget av Kanadensiska professorn Gervase R Bushe och får
enbart genomföras av licensierade instruktörer. Totalt har Över 6000 personer gått
KL. Camilla Rüdén arbetar med Klart Ledarskap sedan 2012 och har hittills genomfört
25 interna och öppna program. Vi har bl.a deltagare från ABB, Kährs, Loomis, Södra,
HiQ, Sandvik, Sysav, BTH, Evidensia, Roxtec, Energimarknadsinspektionen, Vasa
museet, FoodTankers, Micki leksaker, Statens Maritima museer, Karlskrona kommun,
Helsingborg stad, Gislaveds Räddningstjänst, Ängelholms kommun, Ronneby
kommun, Region Skåne, Landstinget Blekinge, Systematiq, Munkeby Systems,
Aspekta, Scanfilter, Sikro, SMAK, Läs mer på www.klartledarskap.se

