
- med aktuella kunskaper för ledarskap vid förändring 
Kraven på dig som VD, affärsområdeschef eller i annan ledningsposition är stora – ägare, styrelse, 
anställda och andra intressenter förväntar sig kompetens och handlingskraft som skapar lönsamhet, 
trivsel och utveckling. Samtidigt är konkurrensen hård och förutsättningarna i omvärlden skiftar snabbt. 
Ditt ledarskap och dina kunskaper är av stor betydelse för företagets framgång.

Därför erbjuder Improvera en utbildning med aktuell kunskap, verktyg och erfarenhetsutbyte inom 10 områden för att utveckla 
och styra viktiga delar i företaget, ta ut riktningen och vidta åtgärder som fungerar i praktiken. Utbildningen hålls av erfarna 
föreläsare och konsulter som är experter inom sina ämnen. Vi träffas under åtta heldagar kl 8-17. Läs mer på improvera.se

UPPLÄGG
I avgiften ingår 60 utbildningstimmar, omfattande dokumentation 
med fakta och verktyg, ledarskapsanalysen TLI360 med tillhörande 
coachning, certifikat (vid godkänd tentamen), lunch och fika vid 
samtliga tillfällen samt middag och övernattning vid start- och 
avslutningstillfället den 12/9 och 5/12.

NÖJDA KUNDER

”Fördelningen på dagarna över så lång tid gjorde att man fick tid på 
sig att smälta all information, tänka till inför nästa föreläsning och 

till viss del växa och utvecklas med utbildningen. Vår grupp har varit 
perfekt och något av det bästa var alla möjligheter till diskussioner 

och utbyte av erfarenheter”. 

UTTALANDEN FRÅN TIDIGARE DELTAGARE

”Utmärkt utbildning på ”hemmaplan” så man kan få in den i det 
vanliga flödet utan att behöva resa iväg. Hög kvalité på utbildningen”.

”Jag har fått nya verktyg som jag redan har börjat använda i min 
organisation”.

Certifikatutbildningen 
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MER INFO?

Medlemsrabatt 

Nuvab

2000 kr

DATUM OCH OMRÅDEN

12/9 Strategi och affärsplanering (8-17), middag och övernattning.

13/9 Ledarskap och strategisk HR (8-17).

10/10 Digitalisering (8-12). Hållbarhet och CSR (13-17). 

11/10 Varumärke, marknadsföring och kommunikation (8-17).

7/11 Kundfokus och effektivitet genom Lean (8-17).

8/11 Förändringsledning (8-13). Krishantering (14-17).

5/12 Ekonomisk styrning (8-17), middag och övernattning.

6/12 VD-rollen och styrelsen (8-14), tentamen (15-18).

12/12  Reservdatum.

Kursavgiften är 76 500 kr + moms. Om två eller fler anmäler sig från 
samma företag erhålls en rabatt om 5 % av kursavgiften per person. 
Anmälan är bindande men kan överlåtas. Sista anmälningsdag är 
21 augusti 2017. 

Utbildningen äger rum på Teleborgs slott i Växjö som dessutom 
erbjuder förmånliga priser för övernattning.


