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Fördjupning Coachande Ledarskap

Utveckla ditt ledarskap med  
metoden Emotionell Intelligens 
180° Ledarskap Feedback.

”Utveckling av Grupp, Individ och Ledare” har 
som övergripande mål att deltagarna ska kunna 
leda, coacha, och motivera sin organisation till 
genomförande och effektivitet. Deltagarna får 
praktiska och användbara ”verktyg” att använda 
inom sin arbetsplats.

Denna utbildning är lämplig för dig som genom-
fört grundutbildning Coachande Ledarskap, 
där du fick verktyg till att utveckla dig och 
ditt ledarskap. I denna utbildning Fördjupning 
Coachande Ledarskap använder vi metoden 
och skattningen Emotionell Intelligens 180° 
Feedback.

Genos Emotionell Intelligens 180° Ledarskap 
Feedback, är ett globalt välrenommerat kart-
läggningsverktyg. Verktyget fokuserar på 
beteenden och utgår ifrån 6 
kompetensområden som kan utveckla den egna 
emotionella intelligensen i ditt ledarskap.

Emotionell Intelligens 180° är en metod för 
ledarutveckling som bygger på feedback från 
dina medarbetare.

Det innebär att du kan utveckla dina ledar-
skapsbeteenden i syfte att motivera och 
utveckla dina medarbetare. Det är framför allt 
en annorlunda och positiv upplevelse av ledar-
skapsutveckling, samt ett stöd från medarbe-
tarna i din ledarutveckling.

Med flera deltagare från samma företag blir 
gruppdynamiska skeenden erfarenheter som 
återförs till arbetsplatsen.

Information

2 dagar. Dag 1 start kl 10.00-20.00, dag 2 start 
kl 08.00-13.00 inklusive lunch.

Kostnad: 9.800 kr exkl. moms, internat- och 
konferenskostnad ingår.

Plats: Gullbrannagården, Halmstad

Utbildningen inleds med ett inledande Teams-
möte ca en månad innan utbildningen. I syfte 
att skicka inbjudan till dina feedbackgivare. 
Dokumentation ingår.

Antal deltagare: minst 9, max 15. 
Om deltagarantalet underskrider 9 st personer 
flyttas du till nästa utbildningstillfälle.

Kontakta oss gärna för ytterligare information. 
Referenser ges på begäran.

Vid avbokning senare än fyra veckor innan start debiteras 1/2 avgiften, senare än två veckor debiteras hela avgiften. 
Deltagare kan vid behov ersättas med annan deltagare. Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar.




