ATT LEDA TILLSAMMANS
Utveckla och fördjupa lärandet ytterligare inom att se ledarskap som en relation och
ATT LEDA SOM KVINNA & MAN.
Här får du en möjlighet att vidareutveckla din relationskompetens och vara en del av
skapandeprocessen av vårt nya ledarutvecklingsprogram ”Att leda tillsammans”.

SYFTE & MÅLSÄTTNING

UR INNEHÅLLET

Syftet med programmet är att utveckla och
fördjupa lärandet ytterligare i den process
som startades i och med ATT LEDA SOM
KVINNA & ATT LEDA SOM MAN.
Målsättningen med programmet är att
fördjupa medvetenheten och kunskapen om
vad det innebär att vara i en ledande roll
som kvinna respektive man samt att få
träning på konkreta verktyg som kan
underlätta för dig att framgångsrikt leda
tillsammans.

- Att gå till handling – att aktivt välja styrkor
för att vara framgångsrik i relationer
- Att vara risktagande i relationer
- Att samtala och lyssna kvinnor och män
emelllan

UPPLÄGG
Programmets upplägg är upplevelsebaserat
dvs en blandning av teori, diskussioner och
arbete i grupp samt tid för egna reflektioner
och eget arbete. Gruppen är samlad i drygt
ett dygn där fokus ligger på hur vi kan
utveckla varandra som ledare genom
spegling och med koppling till
personligheten, genuspräglingen samt till
våra individuella drivkrafter och relationella
styrkor.

TID & PLATS

Stockholm, Bromma, Åkeshofs slott: 5 – 6
maj 2022.

DELTAGARE

Programmet vänder sig till dig som gått ATT
LEDA SOM KVINNA & ATT LEDA SOM MAN.
Vi jobbar i en grupp med max 12 deltagare
och lika många kvinnor som män.

PROGRAMLEDNING
Anna Kowalska Lindberg – Anna har
civilingenjörsbakgrund och lång erfarenhet
från ledande positioner inom svenskt
näringsliv. Idag anlitas Anna oftast för
uppdrag kopplat till den affärsmässiga
aspekten av ledarskap och
organisationsutveckling samt
genusmedvetet och inkluderande ledarskap.
Anna arbetar också som rådgivare till ägare
i nystartade bolag.
Magnus Edgren – Magnus har en
elitidrottsbakgrund, har arbetat i 15 år olika
chefsbefattningar med inriktning på sälj- och
marknadsföring och driver idag sitt eget
konsultbolag inom verksamhets- och
ledarutveckling. Magnus är också
styrelseledamot i Östersjöstiftelsen Hållbara
Hav.

PRIS

7 500 kronor (exkl. moms).
Förskottsbetalning mot faktura. Kostnad för
helpension tillkommer.

ANMÄLAN

Anmälan via vår hemsida alternativt per mejl
till info@anima.se. Deltagarantalet är
begränsat till 12 per tillfälle. Anmälan är
bindande men kan överlåtas till annan
deltagare i målgruppen.

