
Vill du bli en 
ännu bättre chef ? 
Utvecklas i ditt ledarskap med Vision. Vi erbjuder 
utbildningar, seminarier, webbinarier och events 
särskilt framtagna för dig som är chef.

2017



Få ut så  
mycket som 
möjligt av ditt 
arbetsliv. 
Vision 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, inspiration 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 chef, gå med i Vision.

Läs mer och anmäl dig på vision.se/chef.



Under två dagar samlas några av Sveriges främsta  
ledare i Tylösand. Du får lyssna till fantastiska före-
läsare och inspiratörer och träffa andra ledare som 
delar dina utmaningar. I år får du bland annat chans 
att lyssna till:

 Olof Röhlander (Årets talare 2015), ”Konsten att  
    njuta av livet – och ändå få saker gjorda”

 Frida Boisen (Årets digitala ledare 2016) ”Så       
    blir du en framgångsrik ledare i en digital värld”

 Svante Randlert  Academic Work, ”Så leder du        
    unga talanger och får dem att trivas och utvecklas.”

Under de två dagarna i Tylösand får du chans att 
knyta nya kontakter med chefer från hela landet.

Hotel Tylösand, Halmstad, 8-9 maj 2017
Pris för Vision-medlemmar: 4 990 kr vid anmälan 
före 27 jan, därefter 5490 kr.
Pris för icke-medlemmar: 6 990 kr. 

I priset ingår: Boende, mat, seminarier och tillgång 
till hotellets faciliteter.

Ledarskapsdagarna 
Tylösand 



Ledarskaps-
utbildningar

Att leda på distans
Stockholm 29-30 mars

Tack vare ny digital teknik blir det allt vanligare att vi leder medarbetare och 
team på distans. Det ställer krav på dig som ledare att hitta nya sätt att moti-
vera, stötta och samordna dina medarbetare att arbeta mot gemensamma mål. 
Hur kan du använda digitala verktyg för att motverka känslor av utanförskap 
och isolation? Lär dig skapa effektiva arbetssätt, bygga relationer och hitta  
kanaler för samverkan mellan dig och ditt team på distans.

Pris för medlemmar i Vision: 1900 kr inkl. moms
Pris för icke-medlemmar: 6125 kr inkl. moms

Interkulturellt ledarskap 
Stockholm 22-23 maj

I dagens mångkulturella samhälle finns stor potential till innovation och krea-
tivitet.  Att ha förståelse för sitt eget och andras kulturella ramverk är grunden 
för ett framgångsrikt interkulturellt ledarskap. Få insikt i hur du kan anpassa 
ditt ledarskap efter olika kulturella sammanhang för att uppnå effektivt samar-
bete, bättre förståelse och önskat resultat.

Pris för medlemmar i Vision: 1900 kr inkl. moms
Pris för icke-medlemmar: 6125 kr inkl. moms



Bli en coachande ledare 
Stockholm 28-29 november

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 grunderna i ett coachande förhållnings-
sätt. Genom praktiska övningar ger vi dig verktyg för att coacha dina medarbe-
tare till en självständig och utvecklande arbetssituation.

Pris för medlemmar i Vision: 1900 kr inkl. moms
Pris för icke-medlemmar: 6125 kr inkl. moms

Samtal om svåra saker 
Stockholm 17-18 oktober

Förr eller senare hamnar du som chef i ett läge där du behöver genomföra ett 
svårt samtal. Det kan handla om att framföra besked om krav på förändrat  
beteende, utebliven befordran, missbruk eller till och med bristande hygien.  
Genom utbildningen får du träning, tips och verktyg som hjälper dig att struk-
turera och hantera samtalet på bästa sätt.

Pris för medlemmar i Vision: 1900 kr inkl. moms
Pris för icke-medlemmar: 6125 kr inkl. moms
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Nyfiken? Vision arrangerar även kostnadsfria regionala seminarier på samma 
teman runt om i landet.



Ny som chef 
Stockholm 21-22 mars, 30-31 maj 
och 10-11 oktober

När du är ny som chef möter du nya utmaning-
ar. 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. Föreläsningar varvas med korta tanke- 
väckande övningar, och med erfarenhetsut-
byten.

Pris för medlemmar i Vision: 3500 kr inkl. moms
Pris för icke-medlemmar: 6125 kr inkl. moms

Chefens vardag
Stockholm 14-15 mars
Malmö 14-15 juni
Göteborg 22-23 november

Lär dig mer om ditt ansvar och om betydelsen 
av rätt förutsättningar för att vara en bra chef. 
Under dagarna fördjupar vi oss i löneproces-
sen, chefens anställningsvillkor, inflytande 
och ansvar, Visions arbete med ledarskapsfrå-
gor och friskfaktorer på jobbet.

Utbildningen är kostnadsfri och endast för 
medlemmar.



Chefsprogrammet

Ett program i tre moduler och med 
en personlig handledare. Perfekt för 
dig som vill utveckla ditt personliga 
ledarskap gentemot medarbetare och 
arbetsgrupper. Omfattning: 6 dagar 
(under ca 6 månader) 

Pris för medlemmar i Vision: 20 000 kr 
exkl. moms

Aktuell arbetsrätt för chefer 
För dig som arbetar inom:
Kommun, landsting och svenska kyrkan: 
Stockholm: 27-28 september 
Kommunala bolag eller vårdbolag:  
Stockholm 7-8 november 

Med grundläggande kunskaper om arbetsrätt blir 
du tryggare i chefsrollen. Vi uppdaterar dig på 
det senaste, och vi tittar särskilt på föreskriften  
om organisatorisk och social arbetsmiljö. Kursen 
tar upp arbetsgivarrollen, kollektivavtal, med-
bestämmande och arbetsmiljö med ett praktiskt 
lösningsfokuserat förhållningssätt där du också 
får dela med dig av dina erfarenheter.

Kostnadsfritt för medlemmar 
Pris för icke-medlemmar: 3 500 kr inkl. moms

Seminarier: 
Aktuell arbetsrätt
14/3 Nyköping
28/3  Webbinarie

Vi går igenom MBL, AML, 
FML och ledighetslagarna.

Digital Marketing 

Digital Marketing är ett internationellt 
program skapat av ledande bransch- 
aktörer. Det ger ”best practice”, teori och 
färdigheter för att ta fram strategier och 
optimera den digitala marknadsföringen 
med de verktyg som finns på marknaden. 
Omfattning: 5 dagar (3+2 dagar) 

Pris för medlemmar i Vision: 19 300 kr 
exkl. moms



Från tomgång till framgång
Göteborg 21 mars, Jönköping 26 oktober

I ditt jobb som chef förväntas du agera professionellt 
med kompetens, empati och klokhet.
Hur kan du lyckas med det utan att bli alltför klämd 
mellan beslut från politiker eller högre chefer och de 
medarbetare du är satt att leda?
Vi bjuder in till en regional inspirationsdag för dig 
som är ny chef eller som jobbat några år som chef. Se-
minariet har ett rättframt anslag där en personlig ton 
och självupplevda exempel ger både insikter och kon-
kreta tips om yrkesrollens komplexitet!

Kostnadsfritt för medlemmar i Vision.

Att sätta rätt lön
Linköping 24 augusti, Kristianstad 8 september, 
Karlskrona 29 september, Göteborg 17 oktober,   
Malmö 13 oktober

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 medarbe-
tarna förstår varför de har den lön de har? Hur jobbar 
ni internt 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 i Vision.



Tips och trix i Excel
20 januari

Under webbinariet får du lära dig mas-
sor av tidsbesparande Excelfunktioner 
som hjälper dig att arbeta mer effektivt 
i programmet och att presentera data 
på ett tydligare sätt. Genomgången 
vänder sig till dig som har grundläg-
gande kunskaper i programmet och 
behöver fler finesser för att arbeta 
smartare. 

Digitala möten  
3 februari

Webbinariet vänder sig till dig som ar-
betar eller ska arbeta med möten eller 
utbildning som genomförs via Skype/
Lync. Digitala möten är både tids- och 
kostnadseffektivt, men kräver en annan 
form av upplägg samt kännedom om de 
tekniska förutsättningarna.

Bli effektiv med Outlook och 
OneNote
17 februari

Detta webbinar lär dig två tidsbespa-
rande verktyg och hur dessa sam-
arbetar. Vi ger dig matnyttiga tips 
som hjälper dig att effektivisera din 
vardag.

Personlig effektivitet med 
Outlook, Del 1 
24 februari

Under denna sändning kommer du få 
tips på hur du effektiviserar din var-
dag men även kan vidareföra din nya 
kunskap till dina medarbetare. Du 
kommer att få med dig ett tankesätt 
som hjälper dig att arbeta effektivt 
och smart för att minimera stress.

Webbinarier
Webbinarier är webbsända utbildningar som du kan ta del av oavsett var du 
är. Du behöver en dator och en internetuppkoppling. Du kopplar upp dig via 
en länk där presentationen följs live via föreläsarens skärm. Webbinarierna 
är korta effektiva sändningar som passar dig som vill ta del av utbildningen 
självständigt. Du får självklart en skriftlig sammanfattning av kursen för 
egen repetition. Webbinarierna är kostnadsfria för medlemmar i Vision.

Fler webbinarier på nästa sida



Stora ledarskapsdagen
Höstens inspirationsträff på anrika 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, 23 november 2017

Personlig effektivitet med 
Outlook, Del 2
3 mars

Praktiska tips på hur du strukturerar 
upp din Outlook för att effektivisera 
din vardag.

Tips och tricks i Word
17 mars

Utbildningen är inriktad på att ge 
dig smarta tips och trix i Word och 
därmed möjlighet att arbeta snabbare 
och ge dina dokument ett mer profes-
sionellt utseende. Genomgången vän-
der sig till dig som har grundläggande 
kunskaper i programmet och behöver 
fler finesser för att arbeta smartare.

Tips och trix i OneNote
24 mars

Denna utbildning lär dig program-
met OneNote och hjälper dig att 
skapa en mer effektiv vardag. 
OneNote är ett förträffligt program 
som kan användas som idéprocessor, 

anteckningsbok och organisatör. 

Fortsättning webbinarier



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 profes-
sionella 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 erbjuder en personlig ombudsman som kan agera 
diskussionspartner och stöd för dig som chefsmedlem. 
Ombudsmannen besöker gärna dig och dina chefskol-
legor på arbetsplatsen och kan bli ett inspirerande boll-
plank 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 Men-
tornätverket 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 får du en av marknadens bästa 
inkomstförsäkringar, tidningen Chefen i fokus, möjlighet 
till karriärcoachning och mycket mer.



En chef med 
Vision har mer 
handlingskraft.
Du har en fantastisk möjlighet att göra skillnad 
och vi vill att du ska ha de bästa förutsättningarna. 
Oavsett om du just startat din chefskarriär eller 
nått en bra bit på vägen finns vi här med hela vårt 
kunnande, från utbildningar och chefsevent till 
Chef Direkt. Vår professionella rådgivning för alla 
frågor som rör din roll som ledare. Gå med i Vision 
så bollar vi tankar, idéer och hittar ännu mer kraft 
att göra idéer till verklighet.  

vision.se/chef

Erbjudande 
till dig som  

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

till 71 501


