
Att ta klivet från medarbetare till chef och ledare innebär 
en stor förändring för de flesta. För att lyckas som ny 
chef behöver du få kunskap som stärker dig och som ger 
dig självförtroende att axla de nya utmaningar du har 
framför dig. 

Detta ledarprogram riktar sig till dig som inte tidigare 
haft en ledarroll och som behöver stöd och konkreta 
verktyg. Programmet är indelat i tre delar: 

1. Att leda mig själv 
2. Att leda grupper
3. Att leda och ledas i en organisation

Viktiga delar i ledarskapet är dina kommunikationsfär-
digheter som vi väljer att fokusera stort på, du kommer 
i denna utbildning få arbeta med självinsikt, en viktig 
hörnsten i ledarskap. Du kommer få med dig kunskap för 
att driva ditt team framåt samt reflektera i var ditt team 
befinner sig just nu. 

Du får lära dig hur du skapar samarbete och engage-
mang samt hur du kan motivera dina medarbetare. 

Ledarprogram- Ny som chef

Starck & Partner har funnits sedan 1997 och leve-
rerar tjänster för att skapa hålllbara och produkti-
va arbetsplatser där alla kommer till sin rätt.  

Starck & Partners ledarcoacher är seniora psyko-
loger eller beteendevetare som samtliga har egen 
chefserfarenhet. 

Starck & Partner har omfattande erfarenhet av att 
utbilda och coacha i ledarskap. Till oss söker sig 
hundratals chefer om året för stöd i sitt ledrskap. 

Om oss

Genom praktisk kunskap, teorier om ledarskap och 
ökad självinsikt kan du sedan med trygghet och säker-
het gå in i rollen som ny chef.

Detta kommer du få med dig:
- Så tar du steget från kollega till ledare
- Så skapar du ett motiverat team som arbetar mot 
målen
- Så hanterar och förebygger du stress hos medarbe-
tare
- Så skapar du god kommunikation
- Så hanterar du konflikter och osämja
- Så hanterar du misskötsamhet
- Så fungerar människor
- Håll i längden- ett hållbart ledarskap

Upplägg: 
Ledarprogrammet genomförs individuellt med en ledar-
coach eller i grupp. 

Pris:
29 000 kr exkl moms


