UTVECKLANDE
LEDARSKAP

HAR DIN ORGANISATION RÄTT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ATT KLARA
FRAMTIDA UTMANINGAR?
För att svenska företag och organisationer ska kunna uppnå ökad konkurrenskraft – nu och i framtiden krävs ett helt nytt förhållningssätt som genomsyrar hela
organisationen. Det kommer att ställas helt nya krav på anpassningsförmåga. Både ledare och medarbetare kommer att behöva ta ett större ansvar, både för sin egen
och verksamhetens utveckling.

Metoden Utvecklande Ledarskap™ , UL

Flexibelt erbjudande

UL är den svenska modellen av ett transformerande ledarskap och är utvecklat
av Försvarshögskolan. UL är den ledarmodell som har den tydligaste påverkan på
resultatet i organisationen, som påverkar ekonomiskt resultat, ger lägre
sjukfrånvaro, ökad prestationsförmåga och ökad kundnöjdhet mm.

Acteas erbjudande kring Utvecklande Ledare™ är metodiskt uppbyggt och ger
stort utrymme för anpassning till deltagarnas situation och önskemål.

Syftet med UL är att utforska och förädla det personliga ledarskapet för att
därigenom utveckla de ledarbeteenden som skapar motiverade och kreativa
medarbetare. Du får konkreta och användbara verktyg för att hitta nya vägar i
ditt ledarskap, samtidigt som du får bekräftelse på - och större tilltro till - det
som är bra i det du redan gör.

Vi erbjuder UL till hela organisationen - ledare såväl som medarbetare. Vi
skräddarsyr upplägget efter målgrupp och behov – fullständigt program eller en
kortare grundutbildning.

För större effekt i er organisation bjuder vi på återkoppling på organisationsnivå om ni skickar mer än 3 deltagare.

HAR DIN ORGANISATION RÄTT FÖRHÅLLNINGSSÄTT FÖR ATT KLARA
FRAMTIDA UTMANINGAR?

Utvecklande Ledarskap grundkurs innehåller bland annat

Acteas utökade UL grundprogram får du även:

•

360-graders feedback, ULL, hur ditt ledarskap tolkas av
andra Effekten av ditt ledarskap

•

Fördjupad analys och spegling/tolkning av din ULL av vår
speglingscoach

•

Förståelse för hur olika ledarbeteenden påverkar
medarbetarnas prestationsförmåga

•

Kunskap om hur du ger och tar emot utvecklande
feedback

•

Ökad självkännedom och insikt om dig som ledare

•

•

Handlingsplan för utveckling av ditt ledarskap

Kunskaper och verktyg om hur du delegerar på ett
effektivt sätt.

Actea är idag Sveriges ledande utbildningsföretag inom Utvecklande Ledarskap och vi har under många år
vidareutvecklat konceptet för att säkerställa att ledare i näringsliv och offentlig sektor får de verktyg och de insikter de
behöver för att skapa resultat i det vardagliga ledarskapet.

