
 
TT Kompetens — aktuella kurser                  Hösten 2018 

TT Kompetens är 
ett varumärke inom 
TT Nyhetsbyrån AB. 

 

 

Kursstart 19 november 2018 

 

TT Kompetens populära ledarutbildning vänder sig till nytillträdda chefer som behöver 
konkreta verktyg för att snabbt komma in i rollen som ledare och hantera uppdraget som 
chef. 
 
Under utbildningen diskuteras hur man som nybliven chef leder nya eller tidigare kolle-
gor och den utmaning det innebär att leda verksamheten i tider av omställning och ut-
veckling. 
 
Områden som utbildningen fokuserar på är: 

 Personligt ledarskap 

 Konflikthantering 

 Gruppens dynamik och process 

 Coachande förhållningssätt 

 Förändringsledarskap 

 Feedback 

 
Utbildningen bygger delvis på de deltagandes erfarenheter och önskemål, som fångas 
upp av kursledaren i den intervju som genomförs innan utbildningen börjar. Områden som 
exempelvis tas upp är hur nya, yngre chefer leder mer etablerade och erfarna medarbe-
tare, hur man motiverar och stöder enskilda individer och hur man bygger effektiva och 
kreativa team. 

Syftet är att ge en ökad självinsikt och förståelse för hur egna behov och personliga värde-
ringar påverkar sättet att tolka uppdraget. Ett viktigt inslag är feedback och samtalen via 
ett coachande förhållningssätt. Programmet ger utrymme för reflektion, ökad förståelse 
och verktyg för att komma vidare i ledarrollen. En mindre hemuppgift i förändringsledning 
genomförs och redovisas under utbildningens andra del. 

Utbildningen förutsätter närvaro på samtliga kursdagar. Deltagarna delas in i grupper som 
bildar nätverk för ömsesidigt erfarenhetsutbyte också efter utbildningens slut. 

Utbildningen omfattar fem dagar fördelade på två avsnitt (3 + 2 dagar) och sker på dagtid 
mellan kl 9 och 17. Efter kursdagarna sker ett antal uppföljningar i form av webinarer där 
deltagarna via dator kan diskutera aktuella frågor med övriga kursdeltagare samt med 
utbildaren. 
 

Boka plats på www.ttkompetens.se 

 

NY SOM CHEF 

- hösten 2018 

TT Kompetens - ett varumärke inom TT Nyhetsbyrån.  
info@ttkompetens.se             www.ttkompetens.se       Tel 076-12 96 700 

Utbildare:  

Rocky Raber 

Leg psykolog som har över 
20 års erfarenhet som chefs-
utbildare inom företag och 
offentlig sektor.  

 
 

Eller som huskurs... 
Kursen ges också som före-
tagsanpassad utbildning där 
vi skräddarsyr innehål-
let utifrån deltagarnas förkun-
skaper och organisationens 
behov. Kontakta oss så berät-
tar vi mer. 

Sagt om tidigare kurser 
- Bra arbetsformer. Fantastisk uppstart. 
- Jättebra innehåll. Mycket bra kursledare. 
- Kursen infriade alla förhoppningar och förväntningar. 
- Inspirerande, peppande, stödjande, relevant. 
- Mycket bra. Både en bekräftelse på att det jag gör är rätt men också mycket  
   matnyttigt för hur jag kommer vidare. 
- Bra, mycket lärorik, gav självinsikt och tid och möjlighet att fundera kring  
   sitt ledarskap och arbete. 

http://ttkompetens.se/utbildningar/utbildningar/nysomchefvaren2018.5.39ee338a159fb6d5d785d53.html
http://gantrack3.com/t/l/2092456/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/
http://gantrack3.com/t/l/2092457/3_MzIyMDc5MDUxMQ==/

