FRAMGÅNGSRIK LEDNINGSGRUPPSUTVECKLING
Act To Perform får det att hända!
Vi arbetar med att göra det krångliga enkelt och se
till att vi agerar för att reflektera och lära. Du och jag
har tillräcklig kunskap och vetskap för uppdrag och
utmaningar. Det vi behöver är att vilja
välja och att våga använda den.
Utveckling sker när du och jag har viljan och blir medvetna om vad vi gör bra, och vad vi behöver
utveckla vidare. Vi tror på att alla människor kan utvecklas. Som de flesta erfarna ledare redan vet är
sociala och emotionella förmågor avgörande och kritiska för att företaget och organisationen ska nå
resultat. Framgångsrika ledare har i alla tider litat på och hanterat sina känslor och sin intuition. Våra
utvecklingsinsatser utgår alltid från en vetenskaplig grund där vi först skaffar oss en förståelse för vilka
förmågor och resurser som individen eller gruppen har. Sedan arbetar vi med det ledarskap som krävs
i just er verksamhet med hänsyn till de utmaningar ni står inför eller är mitt i.

HUR?

VAD?

Inspiration

Emotionell intelligens – EQ

I föreläsningsform för några få eller många på
en gång. Du sätter begränsningarna! Vi talar
om motivation, ledarskap i förändring, leda
med emotionell intelligens och leda för
jämställdhet

Internationell forskning visar att emotionell
intelligens utgör en nyckelfaktor för både
privat och yrkesmässig framgång. Vi tror att
framgångsrikt
ledarskap
handlar
om
emotionell intelligens och vi använder ett av
världens största vetenskapligt utvecklade
verktyg med mätbara resultat, EQ-i 2.0™.

Workshop i din ledningsgrupp
Vi ser till att utvecklingen leder framåt i
samklang med era visioner och strategier. Vi
kombinerar arbete individuellt och i
ledningsgruppen med vardagen som miljö. Vi
har stor erfarenhet att forma, skapa och
genomföra långsiktiga ledarskapsprogram
inom företag och organisationer i olika
sektorer. Vi arbetar för er framgång
tillsammans med er utifrån er verklighet!

360-analys
Att inhämta kunskap från människor som
möter oss dagligen är en viktig del i vårt
ledarskap och du få en bild av hur andra
uppfattar dig och ditt ledarskap. Vi har flera
olika 360-verktyg både inom EQ med EQ-i 2.0™
och R360 ™.

Förändringsledarskap
Ledarskap idag är att leda i ständig förändring
med insikter och utsikter. EQ-i 2.0™ och
Förändringens fyra rum™ är verktyg och
modeller som kan användas individuellt och på
hela organisationen.
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