
 
TT Kompetens — aktuella kurser                 Våren 2022 

TT Kompetens är 
ett varumärke inom 
TT Nyhetsbyrån AB. 

 

 

Kursstart 14 februari 2022 
 

TT Kompetens populära ledarutbildning ger konkreta verktyg för att snabbt komma in i 
rollen som ledare och hantera uppdraget som chef. Utbildningen vänder sig till såväl nya 
chefer som tillförordnande chefer. 
 
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. Utbildningen ger också nya perspektiv och kon-
kreta verktyg, ökar medvetenheten kring vad ledarrollen innebär och vad man vill och bör 
åstadkomma. Likaså ingår träning i att ge feedback, att coacha samt genomföra problem-
lösande samtal.  

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

Utbildningen omfattar tre dagar fördelade på två avsnitt (2 dagar + 1 dag) och sker på 
dagtid mellan kl 9 och 17.  

Kursdagar: 14 februari, 15 februari samt 14 mars 2022 

Boka plats på www.ttkompetens.se 

NY SOM CHEF 

- våren 2022 

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. 

 

Lästips: Tidningen Kollegas 
intervju med Rocky där hon 
ger 11 tips för dig som är ny 
chef.  

 

Nästa öppna kurs startar 
den 9 maj 2022. Läs mer på 
vår webbplats.  

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.  

- Jag gillar att Rocky lyssnar och ställer följdfrågor på ett sätt där man själv får fundera     
  över situationen och hur man själv ska komma vidare. 
- Väldigt bra föreläsare som är skicklig på att lära ut teori och sedan omsätta teorin i    
   praktiska övningar. 

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==/
https://www.kollega.se/11-tips-till-dig-som-ar-ny-som-chef

