Hållbart
ledarskap
Ledarskapsutbildning som ger dig insikter och
verktyg du direkt kan omsätta i din vardag.

För dig som leder organisationer …
Du som ledare kan uppleva din situation som osäker, föränderlig och till och med turbulent. Pressen på att fatta snabba
beslut i komplexa frågor ökar liksom risken för felbeslut.
Organisationens effektivitet på lång sikt riskerar att försämras
då kortsiktigthet tar över.
En nyckel är att bygga en organisation som fortsätter att
fungera effektivt även då den utsätts för tuffa påfrestningar.
Detta kräver i sin tur ledare som har utvecklat ett ledarskap
som är gediget, genuint, konsekvent, långsiktigt, utvecklande
… eller som vi kallar det: ett hållbart ledarskap.

… och som på ett reflekterat sätt vill
öka din förmåga att utveckla dig själv
och din organisation.

Kursledare

Kursen kombinerar på ett nytt sätt forskning om hur man
leder organisationer i komplexa situationer. Resultatet blir
ett antal konkreta verktyg som du kan använda i vardagen
för att både själv bli mer effektiv och bygga en effektivare
organisation.

… och du som genomgår kursen får:

Ökad medvetenhet om dina egna reaktioner och beteenden i
turbulenta situationer.

Verktyg som ökar förutsättnngar för att skapa hållbara och
framgångsrika organisationer.

Samtal som utmanar och inspirerar.

Anders Claesson har sina professionella rötter inom teatern där han arbetat som regissör. Som psykolog har
han förenat sitt intresse för dramatiska handlingar med människans psykologi och arbetslivets dynamiska processer.
Sedan 2001 har han jobbat inom företagshälsovård och driver sedan drygt tio år konsultföretaget Joule AB med
inriktning mot ledarskap och kommunikation.

Magnus Forslund gillar att kombinera teoretiska resonemang med praktiskt handlande som ger nya perspektiv.
Magnus undervisar och forskar på Linnéuniversitet i Växjö med fokus på förändrings- och förnyelseprocesser.
Han jobbar även som konsult åt ledare och organisationer. Magnus är sedan år 2002 ekonomie doktor och har bl a
skrivit läroboken Organisering och ledning. Han driver konsultföretaget Calcarius Consulting.

Kursfakta

För dig som vill skilja ut dig från de andra ledarna.

OMFATTNING Tre heldagar
ANTAL DELTAGARE Max 12
DATUM & PLATS Se www.joulevaxjo.se

för aktuella datum. Kursen kan skäddarsys.
PRIS 12 500 kr (lunch och studiematerial ingår)

info@joulevaxjo.se			magnus@calcarius.se
0470-283 21 eller 283 20			
070-818 34 42
www.joulevaxjo.se			www.calcarius.se

