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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.

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

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

Karriärtjänster
Vi erbjuder karriärsamtal, intervjuträning, granskning av ansökningshandlingar och avtal med mera.

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

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

Nationella utbildningar
Läs om våra utbildningar och anmäl dig på visionchef.se. Vid behov kommer
de utbildningar och seminarier som planeras att genomföras fysiskt ställas
om till digitala kurser eller skjutas upp.

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.

Digitalt och fysiskt, ett tillfälle i Stockholm och
ett i Göteborg, samt som e-utbildning
Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar

Ny som chef
När du är ny som chef möter du nya utmaningar. Vi erbjuder en tvådagarskurs som ger dig koll på läget och en orientering om vad du som förstagångschef 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.

Digitalt

Att leda sig själv och andra
Stockholm 22–23 september
Man kan inte leda någon annan
förrän man kan leda sig själv. Självinsikt är en av de grundläggande
förutsättningarna för att bli en
effektiv ledare. Genom att bli klar
över vem du själv är och hur andra
uppfattar dig, ökar sannolikheten
för att dina ord och handlingar leder
till rätt resultat. Vi jobbar med väletablerade verktyg för att öka
insikten om styrkor och utvecklingsområden i personlighetsprofilen.

Situationsanpassat ledarskap
Stockholm 17–18 november
Istället för att enbart rikta in sig
på framtida resultat så zoomar
situationsanpassat ledarskap in
på individen här och nu – det är
situationen som avgör ledarskapet.
En situationsanpassad ledare har
förmågan att kunna vara både

konsekvent och flexibel. Det kan
uppfattas som motsägelsefullt, men
faktum är att situationsanpassat
ledarskap ger dig verktygen att både
vara konsekvent i bemötandet av de
du ska leda, men samtidigt flexibel
genom att ditt ledarskap förändras
utifrån aktuell situation.
Situationsanpassat Ledarskap
(Situational Leadership)® är en
väletablerad modell som utvecklar
din förmåga att leda flexibelt, motiverande och med ökad effektivitet.
Det är ett kraftfullt, flexibelt verktyg
som gör det möjligt att utifrån givna
situationer och beteenden anpassa
ledarstilen och jobba för ökad motivation, engagemang och kontinuerlig
utveckling av organisationen.

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. De fysiska tillfällena kan ställas om eller
skjutas upp beroende på rådande omständigheter.

Att leda sig själv och andra
Ge mer utrymme åt känslor på jobbet. Och våga prova nya vägar när det
gäller såväl uppgifter och som i relationer på arbetet. Genom att bjuda
in mer kreativitet, handlingskraft och nyfikenhet kan man ge rum åt fler
innovativa idéer. För att få tillgång till hela vår potential och förmåga som
ledare behöver vi känna att vi är trygga i att vara oss själva och att vi kan
vara öppna i våra arbetsrelationer. För att uppnå detta behöver vi förstå,
hantera och utveckla vårt mod inom både uppgifter och relationer. Under
seminariet får du ta del av vad uppgift- och relationsmod innebär och hur
du hittar balans däremellan. Och hur du kan utveckla din förmåga att ta
ansvar för att leda dig själv och andra.

Digitalt och fysiskt flera tillfällen, kvartal 3

Leda på distans
Hur blir jag en närvarande ledare som både inspirerar och hanterar
avvikelser när mycket av verksamheten sker i digitala forum? Hur säkrar
jag att jag som ledare inte påverkas av att jag ser vissa medarbetare
digitalt och andra i korridoren? Det kanske krävs av mig som ledare att
jag tänker om kring min egen ledarstil? Hur skapar vi trygga och effektiva
team även på distans? Vilka strukturer behöver arbetas om, och behöver
medarbetarna utbildas och kompetensutvecklas? Det här är några av de
frågor som du som ledare kan ha. På seminariet kommer du kunna dela
dina tankar med andra och lyssna på senaste nytt om att leda på distans.

Digitalt och fysiskt flera tillfällen, kvartal 4

Nationella seminarier
Att sätta rätt lön
Medarbetarna vill ha en lön som känns rätt. Hur gör du som chef?
Hur differentierar du och belönar goda insatser? Hur får du till bra
lönesamtal där medarbetarna förstår varför de har den lön de har?
Hur arbetar ni internt i era organisationer inför, under och efter löneöversynen? Hur gör du med medarbetare som inte presterat? Välkommen
till en diskussion om hur du kan sätta rätt lön.

Flera tillfällen

Aktuell arbetsrätt – MBL och samverkan
När är det läge att kalla till en MBL-förhandling och vad är skillnaden
mellan MBL-förhandling och Samverkansmöte? Har ni det ena eller det
andra på din arbetsplats? Vad innebär dessa begrepp för dig som är chef?
Hur undviker du att begå ett MBL-brott, kanske pga missförstånd? Vi reder
ut begreppen och pratar om när man skall göra vad. Vi benar också ut din
roll i förhållande till de fackliga företrädarna på arbetsplatsen.

Digitalt, 20 september

Aktuell arbetsrätt – Diskrimineringslagen
och aktiva åtgärder
Chefer har ett ansvar att inte diskriminera någon utifrån de sju diskrimineringsgrunderna som finns i lagstiftningen. Har du koll på vilka de är?
Vet du i vilka sammanhang du måste vara extra alert och tänka på detta?
I lagen ställs det krav på aktiva åtgärder. Vem ansvarar för att de finns och
att de efterlevs? Detta och annat matnyttigt för dig som ör chef, kommer vi
att gå igenom på webbinariet om diskriminering och aktiva åtgärder.

Digitalt, 10 oktober

Aktuell arbetsrätt – Beredskap, vad är det som gäller?
Chefer åläggs ibland att vara i beredskap för verksamheter som har
öppet 24/7 såväl på rullande schema som ”alltid tillgänglig”. Är det okej?
Vad gäller egentligen enligt lag och avtal? I detta seminarium går vi
igenom de grundläggande reglerna som berör beredskap och som du
kan ha nytta av i din roll som chef.

Digitalt, 11 november

Workshop tema arbetsmiljö

– Hur arbetar du som chef med organisatorisk och social
arbetsmiljö och med risk- och konsekvensanalyser?
I denna workshop får du som chef möjlighet till diskussioner, erfarenhetsutbyte och verktyg att implementera organisatoriska och sociala arbetsmiljöfrågor, liksom risk- och konsekvensanalyser i det systematiska
arbetsmiljöarbetet.

Digitalt flera tillfällen kvartal 4

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.

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,
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så bollar vi tankar, idéer
och hittar ännu mer kraft
att göra idéer till verklighet.
visionchef.se
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