
Vill du bli en ännu 
bättre chef ?
Utbildningar för chefer 2023

Erbjudande 
till dig som  

är chef. 
Just nu kan du prova oss i tre månader utan kostnad. Sms:a vision chef 

till 71 501



Allt det här får du 
som chefsmedlem 
i fackförbundet 
Vision

Utbildning och nätverk
Genom chefsträffar, events och 
utbildningar skapar vi värdefulla 
mötesplatser med andra chefer.

Personlig chefsrådgivning 
Våra kunniga rådgivare svarar på 
dina frågor om allt som rör din  
situation som chef.

En personlig ombudsman
Behöver du stöd eller representation 
vänder du dig till din personliga  
kontakt som finns i ditt område.

Inkomstförsäkring i toppklass
Ett skyddsnät som ger dig extra 
trygghet med lång ersättningstid 
och hög ersättningsnivå.

Karriärtjänster
Vi erbjuder karriärsamtal, intervju- 
träning, granskning av ansöknings-
handlingar och avtal med mera.

Värde i vardagen 
Du får tidningen Chefen i fokus, 
rabatt på t ex försäkringar, bolån, 
litteratur och semesterstugor.



Nationella utbildningar

Konflikthantering i ledarskapet  
– det svåra samtalet 

Stockholm 20-21 mars

Göteborg 18-19 april  
Det finns många svåra situationer där 
du ska utöva ditt chef- och ledarskap. 
En stor del av din vardag som ledare 
handlar om kommunikation och samtal. 

För att skapa bästa tänkbara förut- 
sättningar för dig och dina medarbetare 
att utveckla trygga, öppna relationer 
– och därmed goda resultat – är din 
förmåga att kommunicera avgörande. 
Särskilt viktigt är det att kunna 
hantera intressemotsättningar och 
konflikter, som alltid finns på en 

arbetsplats, på ett konstruktivt och 
professionellt sätt

Hållbarhet och ledarskap i förändring 
Stockholm 27-28 september  

Ledarskapet för hållbar omställning. 
Ledarskap spelar en avgörande roll 
för omställningen av samhället i hållbar 
riktning - utmaningarna är stora och 
komplexa. De flesta verksamheter och 
organisationer kommer att påverkas 
alltmer av olika hållbarhetsfaktorer, 
men förväntas samtidigt bidra till en 
positiv utveckling. Kursen fokuserar 
på hur du som ledare kan bidra och 
inspirera till en organisation som både 
agerar hållbart och vill utvecklas för 
en hållbar framtid.

Läs om våra utbildningar och anmäl dig på visionchef.se. 



Chefens vardag
Lär dig mer om ditt ansvar och om betydelsen av rätt förutsättningar  
för att vara en bra chef. Under dagarna fördjupar vi oss i löneprocessen,  
chefens anställningsvillkor, inflytande och ansvar. Vi tittar också på  
Visions arbete med ledarskapsfrågor och friskfaktorer på jobbet.

Stockholm 14-15 mars 
Distansutbildning 30-31 maj 
Göteborg 6-7 december

 Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar

Ny som chef
När du är ny som chef möter du nya  
utmaningar. Vi erbjuder en tvådagars-
kurs som ger dig koll på läget och en 
orientering om vad du som första-
gångschef bör tänka på för att komma in 
i din roll. Utbildningen passar för dig som 
arbetat något år som chef, som nyligen 
blivit befordrad, eller som funderar över 
om du ska ta steget.

Feedback & coachande förhållningssätt

Stockholm 16-17 november  
För att leda och utveckla medarbetare 
måste du kunna kommunicera och 
motivera dina medansvariga både i 
vardagen och genom förändring. Du 
behöver känna trygghet och behärska 
utmanande situationer. Här får du 
möjlighet att utveckla din kommuni-
kativa förmåga, lyssna aktivt, samt 
ge och ta emot feedback,

För att lyckas med ett hållbart ledar- 
skap behöver du som ledare skapa en 
tillit till dina medarbetare och våga 
delegera. Det är lättare sagt än gjort. 

Ett coachande förhållningssätt är  
en kommunikationsstil som är nyckeln 
till framgång för att skapa självgående 
individer och team som ständigt  
utvecklas.

Digitalt, flera tillfällen



Nationella och  
regionala seminarier
Vision Chef ordnar en stor mängd seminarier och chefsträffar runt om i landet. 
Seminarierna är kostnadsfria för medlemmar och ges vid flera olika tillfällen. 
Du anmäler dig på visionchef.se. 

Skratt – en väg till ökad arbetsglädje
En lustfylld och inspirerande före-
läsning/workshop med inriktning 
arbetsglädje, särskilt anpassad för 
chefer och ledare.

Innehållet tar bland annat upp:
Hur kan vi finna glädje och harmoni – 
hemma och på jobbet – trots  

omvärldens krav på snabb och ständig 
utveckling/förändring? 

Hur kan vi undvika negativa attity-
der, för att i stället frigöra skratt, 
samarbetsvilja och kreativitet?

Syftet är att reflektera över hur var 
och en – inklusive varje individs  
attityder, värderingar och beteenden 
– påverkar möjligheten att bygga 
grupper som verkar i harmoni, utan 
intern konkurrens och energikrävande
konflikter; att kunna vara i balans 
med sig själv, trots att världen runt-
omkring ibland kan vara i obalans.

Digitalt och fysiskt, flera 
  tillfällen, kvartal 1

Vilket pensionsavtal väljer du?  
Senast 31 maj ska valet ske!
Nya pensionsbestämmelser har 
förhandlats fram och du kan till-
höra de som kvarstår i nuvarande 
pensionsavtal KAP-KL. Det finns 
möjlighet att välja övergång till 
AKAP-KR som träder i kraft 1 januari 
2023 och ditt val måste registreras 

senast den 31 maj 2023 för att  
erhålla tilläggspremier. Visions 
pensionsexpert Sari Wonsell och 
OFR ś pensionsförhandlare Cecilia 
Curtelius Larsson har båda varit 
med och förhandlat fram de nya 
pensionslösningarna.

Digitalt, flera tillfällen, kvartal 1

Chefer inom kommunal sektor med 
lön  > ca 44 000 kr/ mån



Feedback & coachande förhållningssätt
De flesta medarbetare mår bra och 
presterar bättre om de får feedback
regelbundet. Här kommer det 
coachande förhållningssättet in 
som ett kraftfullt verktyg för dig 
som ledare. 
 
Med enkla medel behöver du som 
ledare inte alltid leverera svaret  
då medarbetaren får möjlighet att 
utforska egna lösningar och ta  
ansvar för dem. Med en coachande 
approach tas feedbacken lättare 
emot och ökar förändringsbenä-
genheten. 

 
Intentionen är att du efter semi-
nariet ska ha med någon ny tanke 
och/eller verktyg som du kan  
använda dig av i din vardag med 
dina medarbetare.

Digitalt och fysiskt, flera 
 tillfällen, kvartal 3

Hållbarhet & ledarskap i förändring 
Vad är det som händer i världen och 
ute på arbetsplatserna? I en allt 
mer självcentrerad värld är det vik-
tigt att påminnas om att tillsam-
mans är vi starka, ensamma är vi – 
ensamma. 

På detta chefsseminarium går vi 
igenom förutsättningar för hållbar-
het och ledarskap i förändring. 

Vad behöver du som är i en 
ledningsfunktion tänka på och hur 
kan du göra för att bidra till en väl 
fungerande verksamhet (där också 
du mår bra)? 

Så får du till civilkurage och 
positiva attityder, minskar fördo-

mar, negativa värderingar samt 
ökar gemenskap, respekt, tolerans 
och självledarskap. 

Så kan du skapa en gemensam 
plattform kring attityder, jargonger, 
skämt, förhållningssätt, fördomar 
och värderingar för arbetet vidare  
i respektive deltagares organisa-
tion.  

Tillsammans workshopar vi om sociala 
förmågor och hur alla kan göra stor 
skillnad genom små handlingar för 
att stärka potential, produktivitet 
och tillsammanskraft! 

Digitalt och fysiskt, flera  
 tillfällen, kvartal 2

Gå in på visionchef.se för aktuellt program, tillfällen och 
datum. På webben hittar du senaste informationen om 
utbildningar, nätverksträffar och seminarier för dig som är chef.



Nyfiken på att vara chefsombud

Modiga samtal  

Modiga samtal – en deltagaraktiv 
föreläsning/workshop om konsten 
att våga ha, veta hur och vilja ta 
samtal som kräver mer mod än en 
vardagskonversation.

Seminariet tar upp och erbjuder dig 
en möjlighet att uppleva olika verk-
tyg för att öka din förståelse för dig 
själv och andra, öka din förmåga att 

hantera dina tankar och känslor, 
samt ge dig fler verktyg att hantera 
dig själv, andra och kommande sam-
tal. Seminariet ger dig också en av 
de viktigaste nycklarna för att själv 
kunna utveckla din förmåga att  
genomföra modiga samtal över tid. 

Digitalt och fysiskt,  flera tillfällen,  
kvartal 4

En inkomstförsäkring i toppklass ingår i ditt medlemskap i Vision Chef. 
Tillsammans med a-kassan försäkrar inkomstförsäkringen månads- 
inkomster upp till 100 000 kronor – i hela 160 dagar. Försäkringen gäller 
även om du säger upp dig själv, efter eventuell karens från din a-kassa.

Ju vassare inkomstförsäkring, 
desto skönare arbetsdag

Som chefsombud rekryterar och  
organiserar du medlemmar inom  
Visions avtalsområde, i synnerhet 
chefer. Vi anordnar digitala träffar 
 för dig som är nyfiken på vad ett 
uppdrag som chefsombud innebär. 
Dessa ger dig möjlighet att få en  
inblick i uppdraget och ställa frågor 
om hur du skulle passa in i uppdraget.

Vi går igenom uppdraget och dess 
möjligheter att påverka arbetsplat-
sen och förutsättningarna för dig och 
dina kollegor. Digitalt, flera tillfällen



Sveriges största 
chefsförbund 
inom välfärden
Vision Chef ger dig extra kraft i ditt  
ledarskap. Vi förstår din situation
som chef och gör skillnad för dina 
förutsättningar. Som medlem får
du dessutom en av marknadens
bästa inkomstförsäkringar,  
professionell rådgivning,  
ledarskapsutbildningar,  
karriärtjänster och mycket  
mer. Gå med i Vision Chef  
så bollar vi tankar, idéer  
och hittar ännu mer kraft 
att göra idéer till verklighet.  

visionchef.se

Erbjudande 
till dig som  

är chef. 
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Chef Direkt
0771-360 600
chefdirekt@vision.se
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