Chefsskolan
- en e-learning i 3 delar

Oavsett om du är ny eller mer erfaren chef får du en gedigen genomgång av dina chefsverktyg och kunskaper
i 19 kapitel. Utbildningen ger insikter i coaching, feedback, målstyrning, prioriteringar och teamutveckling för
att nämna några områden. Lär via datorn, skriv ut frågematerial och handbok för vidare reflektion på hemmaplan.
Utbildningen kan köpas loss till eget LMS eller köpas som enstaka licens.
Du är chef i organisationen Ypsilon

1. Leda
sig själv

2. Leda
andra

3. Leda
verksamheten

Du lär dig om ledarskap i korta filmer

Utbildningen bygger på modellen ovan. På
nästa sida ser du vad som ingår i varje del .

Du tränar på ditt virtuella team

Dina verktyg i utbildningen

Du får mail och uppgifter från ledningen
FAKTA
Passar: dator
Går att skräddarsy: ja
Längd: ca 2 timme
per del, plus reflektion.

Pris för enstaka licens:
3 995 SEK, ex moms
Pris för flera eller LMS:
be om separat offert
info@kompetensexpress.se

Kompetens Express AB - 08-441 81 00 - info@kompetensexpress.se - www.kompetensexpress.se

Chefsskolan

- en e-learning i 3 delar

Leda sig själv

1

1. Inledning och självskattning
2. In i rollen
3. Självkännedom

4. Planering och prioritering
5. Må bra och balans
6. Avslut och självskattning

Leda andra

2

1. Inledning och självskattning
2. Motivation
3. Teamutveckling
4. Anpassat ledarskap
5. Feedback
6. Coaching

7. Delegering
8. Utvecklingssamtal
9. Lönesamtal
10. Konflikthantering
11. Avslut och självskattning

Leda verksamheten

3

1. Inledning och självskattning
2. Mål och resultatstyrning
3. Värderingar och spelregler
4. Verksamhetsåret

5. Kompetensförsörjning
6. Lagar och regelverk
7. Avslut och självskattning

SKRÄDDARSY
Du kan lätt skräddarsy och anpassa
Chefsskolan till din organisations
varumärke och kundpolicy. Lägga in
egna övningar och frågor, ditt varumärke och synsätt. Fråga oss så
ger vi förslag på hur det kan se ut.

Kompetens Express AB
Kompetens Express AB är ett helägt
dotterbolag till Advantum Kompetens
AB. Vi producerar färdiga e-moduler
för både eget LMS eller distribution
via molnet.
Vårt motto är ”mer kompetens på
kortare tid med bättre effekt”. Vi kan
också utveckla och göra utbildningar
som passar just din organisations
behov. Be om offert.

Lär dig även om :
Personlig effektivitet
Presentationsteknik
Utvecklingssamtal
Målstyrning
Effektiva möten
Serviceskolan

Köp
licenser
eller till eget
LMS

Lönesamtal
Feedback och feedbackkultur
Handleda och utveckla andra

Beställ en gratis demolänk på vår hemsida kompetensexpress.se
eller via info@kompetensexpress.se

