
Att Lyckas som Ledare | 2-dagars utbildning
 

Skaffa dig verktyg och lärdomar om hur DU ska lyckas som ledare. 
Den                     kommer Bengt Kallenberg, erfaren ledare och coach, 

rusta DIG för hur DU ska lyckas som ledare. 
 

Kursen hålls på Halltorps Gästgiveri på Öland.
Lunch båda dagarna samt för-och eftermiddagsfika

Middag på kvällen | Övernattning | Frukost
9500 kr+moms

Vi vill se dig lyckas! Goda ledare behövs och det
vill vi bidra till genom den här uppskattade
tvådagars-utbildningen där du får möjlighet att
ta ett nästa steg i ditt ledarskap.

Som ledare ställs du regelbundet inför olika
situationer du behöver hantera. I förändring och
osäkerhet oftare så, än när allt flyter på.

ATT LYCKAS SOM
LEDARE – ÄVEN I
FÖRÄNDRING
OCH OSÄKERHET

VI VILL SE DIG LYCKAS! 

www.kallenbergcoach.se

Innehåll, bl.a
Bengt håller utbildningen på sitt unika sätt som
skapar förtroende, öppenhet och insikter. Han både
coachar och utmanar och delar generöst med sig av
erfarenheter, verktyg och tips.

Bengt arbetar med ledarskapsutveckling och är
certifierad coach, CliftonStrengths-coach och ägare
till Kallenberg Coaching & Kommunikation AB.
Utbildningen arrangeras i samarbete med Danida
Partner AB. 

Early bird-erbjudande!

2-dagars utbildning 
 med helpension 9500 kr+moms
   (Utbildning utan middag och logi 7900 kr +moms)

      Välkommen med din anmälan!
       Vid praktiska frågor ring 
         Daniel 076-118 25 65

Bengt Kallenberg

Bengt Kallenberg

Vad handlar ledarskap om egentligen?

Olika ledarstilar – olika beteende- och

kommunikationsstilar – styrkor och fallgropar. 

Sätt att leda som bygger förtroende. 

Ledarskap, rädslor och mod.

Sätta tydliga mål som fungerar.

Det coachande ledarskapet – lyssna, fråga, ge feedback.

Effektiv delegering.

Tydlig kommunikation.

Leda och möta människor i förändring och osäkerhet.

Anmäl dig till kursen senast den
10 februari får 10% rabatt 😊

Utbildningen passar ledare på alla nivåer, från
den som precis klivit in i rollen till den som är
mer erfaren. Den ger insikter, kunskaper och ett
antal konkreta verktyg att använda både för att
leda i förändringstider och annars. 

Du får en mix av teori, samtal, övningar,
erfarenhetsutbyte och reflektion.

14-15e mars

www.kallenbergcoach.se

www.danidapartner.se


