
Utbildningar för chefer höst 2018

Vill du bli en ännu 
bättre chef ?



Vision Chef arrangerar en mängd seminarier, 
webbinarier och utbildningar för dig som är chef. 
Här kan du utbyta erfarenheter med andra chefer 
samtidigt som du får fördjupad kunskap, inspira-
tion och chans att reflektera över ditt ledarskap. 

Seminarierna och utbildningarna hålls runt om 
i Sverige. Webbinarierna kan du delta i oavsett 
plats, bara du har en dator och uppkoppling. 

Vill du bli en ännu bättre ledare, gå med i Vision 
Chef.

Läs mer och anmäl dig på vision.se/chef

Få ut så mycket 
som möjligt av 
ditt arbetsliv



Få ut så mycket 
som möjligt av 
ditt arbetsliv

Stora  
ledarskapsdagen
Höstens inspirationsträff på Rival i Stockholm.  
Under en dag samlas några av Sveriges främsta  
ledare. Du får lyssna på fantastiska föreläsare och 
inspiratörer och träffa andra ledare som delar dina 
utmaningar. Läs mer på storaledarskapsdagen.se

Stockholm, 22 november 2018



Nationella  
utbildningar
Att leda förändring 
2–3 oktober, Stockholm

Förändringar medför både person-
liga och organisatoriska dilemman 
som du som chef ska kunna hantera. 
Under två intensiva dagar blir du 
introducerad till begreppet ”För-
ändringens fyra rum” – ett beprövat 
koncept som hjälper  organisationer 

och individer att hantera föränd-
ring. Den har kapacitet att göra 
skillnad i alla företag, organisa-
tioner och andra sociala system. 
 Utbildningen ger dig även praktiska 
verktyg för att leda mot mål.

Pris för medlemmar: 1 800 kr. 
Pris för icke medlemmar: 6 000 kr.

Bli en coachande ledare 
13–14 november, Stockholm

Det är en konst att få andra att 
växa. Med ett coachande ledarskap 
kan du hjälpa medarbetare och 
team att utvecklas, skapa tydliga 
målbilder och hantera utmaningar. 
I kursen får du får lära dig grunder-
na i ett coachande förhållningssätt 
och de internationellt/nationellt 

vedertagna samtalsstrukturerna 
GROW och NÖHRA. Genom 
praktiska övningar ger vi dig 
verktyg för att coacha dina medar-
betare till en självständig och 
utvecklande arbetssituation. 

Pris för medlemmar: 1 800 kr. 
Pris för icke medlemmar: 6 000 kr.



Ny som chef
13–14 november, Stockholm

När du är ny som chef möter du nya 
 utmaningar. Vi erbjuder en tvåda-
garskurs som ger dig 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 ny-
ligen blivit befordrad, eller som fun-
derar över om du ska ta steget. 

Pris för medlemmar: 3 995 kr inklu-
sive moms.  
Pris för icke medlemmar: 6 620 kr.

Chefens vardag
21–22 november, Stockholm

Lär dig mer om ditt ansvar och om 
betydelsen av rätt förutsättningar 
för att vara en bra chef. Under da-
garna fördjupar vi oss i löneproces-
sen, chefens anställningsvillkor, in-
flytande och ansvar. Vi tittar också 
på Visions arbete med ledarskaps-
frågor och friskfaktorer på jobbet. 

Utbildningen är kostnadsfri för 
medlemmar. 

Webbinarier
Bli en effektivare chef med Visions webbinarier - webbsända utbildningar som 
du kan ta del av oavsett var du är. Du kopplar upp dig via en länk där presentatio-
nen följs live via föreläsarens skärm. Webbinarierna är korta  effektiva sändning-
ar som passar dig som vill ta del av utbildningen  självständigt. Webbinarierna är 
kostnadsfria för medlemmar i Vision. 

14 september 
Outlook - rensa och håll 
rent i inkorgen

19 september 
Presentera smart med 
Excel och PowerPoint

28 september 
Personlig effektivitet 
med Outlook, del 1

12 oktober 
Personlig effektivitet 
med Outlook, del 2

17 oktober  
Tips och trix i Word

 26 oktober 
Upplev möjligheterna 
med Office 365

9 november 
 Digitala möten med 
Skype för företag

16 november 
Jobba effektivt med 
OneNote 2013 och Out-
look 2013

23 november 
Tips och trix i Excel

30 november 
Tips och trix i Power-
Point

 
Anmäl dig på vision.se/
webbinarier



Bli en coachande  
ledare
Det är en konst att få andra att växa 
och bli mer självständiga. Med ett 
coach ande ledarskap kan du som 
chef stödja medarbetare och team att 
utvecklas, skapa tydliga mål bilder 
och hantera utmaningar. Under 
 seminariet presenteras grunderna  
i ett coachande förhållningssätt.

Nässjö 4 september
Lycksele 5 september
Skellefteå 6 september
Uddevalla 6 september
Varberg 18 september
Skövde 19 september
Göteborg 20 september
Örebro 20 september
Kristianstad 21 september
Kalmar 25 september
Söderhamn 27 september
Stockholm 10 oktober
Lund 19 oktober

Samtal om svåra saker
Förr eller senare hamnar du som chef 
i ett läge där du behöver genomfö-
ra ett svårt samtal. Det kan handla 
om att framföra besked om krav på 
förändrat beteende, utebliven be-
fordran, missbruk eller till och med 
bristande hygien.  Under seminariet 
ges exempel på lämpliga strategier 
och deltagarna får dela med sig av 
sina erfarenheter.

Västerås 25 oktober
Malmö 9 november
Jönköping 6 november
Kalix 7 november
Haparanda 8 november
Sundsvall 8 november
Uddevalla 8 november
Stockholm 15 november
Varberg 15 november
Hässleholm 16 november
Linköping 20 november
Skövde 22 november
Göteborg 29 november

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  jobbar ni in-
ternt i era organisationer inför, under 
och efter  lönerevisionerna? Och hur  

gör du med dem som inte presterat? 
 Välkommen till en diskussion om hur 
du kan sätta rätt lön.

Kostnadsfritt för medlemmar.

Karlskrona 14 september
Helsingborg 28 september
Malmö 12 oktober       

Regionala seminarier



En modig ledare vågar be om råd.   
Den som får andra att växa och bli starkare kan också behöva extra kraft 
ibland. Chef Direkt är vår professionella rådgivning för alla frågor som rör 
din roll och verklighet som ledare. Varje vardag klockan 9-17 finns vi på 
plats med nya perspektiv och massor av erfarenhet för att tillsammans  
hjälpa dig lösa utmaningarna. 

Ring Chef Direkt: 0771 360 600

Ett bollplank passar alltid tillbaka.
Vision Chef erbjuder en personlig ombudsman som kan agera diskussions-
partner och stöd för dig som chefsmedlem. Ombudsmannen besöker gärna 
dig och dina chefskollegor på arbetsplatsen och kan bli ett inspirerande 
bollplank och en långsiktig samarbetspartner i din karriär.

vision.se/chef

Andra kan göra ditt jobb bättre.
Att dela med andra är att förstå sig själv. Genom Mentornätverket hittar 
du som chef de värdefulla kontakter du behöver för att utbyta erfarenheter. 
Ensam är stark, men nätverk är starkare.

vision.se/mentornatverket

Dessutom för dig som chef …
Som medlem i Vision Chef får du en av marknadens bästa inkomstförsäk-
ringar, tidningen Chefen i fokus, möjlighet till karriärsamtal och mycket mer.



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

Erbjudande 
till dig som  

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

till 71 501

Chef Direkt
0771 360 600
chefdirekt@vision.se vision.se/chef


