Propellermodellen®

Platinum Leadership Coaching Program!
Få effekt direkt tillsammans med ditt team på hemmaplan!
Ingen fördröjning eller tidsödande resor behövs…

Chefsutveckling i samarbete.

Hållbart utvecklingsprogram!
•

I det här framtidsorienterade programmet används positiv
psykologi kombinerat med en steg för steg struktur som ger
både stark handlingskraft och hög energi!

•

Att skapa hög arbetsglädje genom gott ledarskap ger
motivation och driv framåt för hela verksamheten.

•

Att lyfta blicken framåt, reflektera och lära utifrån ett
helikopterperspektiv där samtliga medarbetare är både
involverade och delaktiga ger en långsiktig hållbar effekt.

•

Ledarskap handlar om att uppnå resultat genom andra!
Duktiga ledare kan få andra att prestera det de själva inte
trodde var möjligt!

•

Vi erbjuder ett ledarskapsprogram som effektivt hjälper
ledare att utvecklas. Ett träningsprogram som gäller mål i 3
dimensioner: För dig själv, din professionella roll & privat.

•

Programmet är praktiskt anpassat för att utföras på plats i din
verksamhet för bästa effekt – Ingen fördröjning av resultat!

Fokus
Professionell Utveckling!
Fokus på hållbar ledarträning
kommunikation & teambuilding
genom personlig utveckling
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Vårt löfte
Vi garanterar utveckling!

Programmet är upplagt utifrån en 11-stegs struktur
som direkt ger handlingskraft och energi!
• Effekt Direkt - Omsätt kunskapen i praktiken från dag 1!

• Personlig professionell coach under hela programmet!
• Kontinuerliga framsteg och mätbart resultat!
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Behöver man träna ledarskap?
Eller, är vi så bra att vi inte behöver träna längre…
•

Det finns något som elitidrottare och framgångsrika ledare har
gemensamt! De vill hela tiden bli bättre… Dessutom ökar
kraven och förväntningarna år från år, man förväntas alltid
uppnå högre och bättre resultat.

•

Därför påminner principerna för det här programmet mycket
om idrotten. Vad gör idrottsmän/kvinnor för att bli bättre?
Jo, de börjar med att sätta mål, tar reda på sitt utgångsläge och
sedan lägger de upp ett träningsprogram, och det är genom
träningen de blir bättre.

•

Professionellt ledarskap handlar också om att skapa ett
effektivt samspel, att verkligen ta till sig att det är genom
andra resultat ska nås.

•

Men om du nu redan har nått en topposition inom din bransch
eller verksamhetsområde, behöver du då träna ledarskap? Du
kan jämföra det med idrottsvärlden; När en idrottare är på
toppen av sin karriär, nyss vunnit t.ex. VM-guld, avstår denna
då från sin tränare och tänker sköta all träning och planering
osv. på egen hand. Nej, det skulle vara helt förkastligt.
Kanske byter hen tränare, men att köra hela racet själv vore
rent av dumt.

Träning
Handledd Ledarträning!
Förändringar och ändrade
förutsättningar kräver kunskap
för att kunna prioritera rätt.
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Programmet som hjälper dig att lyckas!
•

Som ledare bär du uteslutet på ett stort ansvar. Det är ensamt på
toppen brukar man säga men det behöver inte alltid vara det. Som
ledare har du ett team av medarbetare runt dig, som
förhoppningsvis jobbar mot samma mål som du gör. Den eviga
frågan är hur skall du få ut maximalt av ditt team utan att det tär på
deras motivation och ork. Gränsen är hårfin. Och hur ska du själv
orka?

•

Världens kanske främsta forskare inom området att utvecklas
professionellt, K Anders Ericsson vid Florida State University,
säger: ”Genom att anlita en coach ökar ens möjligheter för att nå
större professionalitet än vad man gör på egen hand”

•

coaching

Vi vet att du behöver påfyllning av energi, uppmuntran och
utmaningar som ledare! Därför använder vi oss av certifierade
professionella coacher (ICF) för bästa stöd att säkerställa din
utveckling i programmet. En stor nyckel för att lyckas.
We cannot become what we need by remaining what we are!
/ John C. Maxwell

Hållbara Framsteg
Vi använder certifierade
professionella coacher för
att säkerställa utveckling.
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Utveckling direkt
i din verksamhet!
Välbeprövat på plats utvecklingsprogram – Effekt Direkt!
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Jämförelse
Vi har samlat kunskap från några av världens främsta ledartränare och coacher och sammanfört det i det
här ledarträningsprogrammet som inte bara är teoretiskt utan omsätts i praktiken från dag ett och
används under resten av ditt liv. Programmet riktar sig till alla ledare som ska nå resultat genom andra!
Programmet ger deltagaren en betydligt större kunskap om vad som ger denne arbetsglädje och
motivation, vilket resulterar i avsevärt mycket större möjligheter att nå de mål som sätts!

Ledarträningsprogram!

Extern Ledarskapskurs!

• Kom igång direkt!

• Invänta lämpligt passande kursdatum!

• Flera personer kan utvecklas samtidigt! Ex. ledningsgrp!

• Svårt för flera att vara borta samtidigt!

• Utveckling i samarbete och i synergi med medarbetarna! • Lär först och försöka implementera senare!
• Lätt att få övriga i verksamheten positivt involverade!

• Möter motstånd när man vill ändra saker efter kurs!

• Se framsteg och upplev effekten direkt!

• Svårt att se effekt!

• Träning på hemmaplan!

• Resor – Kostsam frånvaro från verksamheten!
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Använd din tid
när det passar dig
Styrkan i programmet är också att du kan
anpassa dina studier för att passa din
verksamhet, när och var det passar dig bäst…
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Change is inevitable but personal growth is a choice - Bob Proctor

Programmet passar både individuellt
och i grupputveckling!
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Effektiva Resurser - Detta är ingen vanlig ledarskapskurs!
För bästa effekt har vi kombinerat flera välbeprövade verktyg i det här programmet!

Propellermodellen®

Genom Propellermodellen®, effektiv individuell coaching och en
strukturerad och beprövad handlingsplan minskar stress, energi
frigörs för högre kreativitet, ledarskapet utvecklas och man blir helt
enkelt mer effektiv med fokus på rätt uppgifter.
Propellermodellen® tydliggör de olika kompetenser som behövs i ett
väl fungerande ledarskap utifrån rollerna rak och tydlig CHEF,
inspirerande LEDARE och lyhörd COACH.
Utbildningen har fokus på ledarskap, kommunikation,
motivationsteori och skapande av resultat genom andra.

Personlig Professionell Coach!

Våra coacher är certifierade av
International Coach Federation

Under programmet kombinerar vi individuell coaching och
kompetensutveckling efter en välutarbetad handlingsplan som hjälper
dig att lyfta ditt ledarskap till en ny nivå.
Genom det här effektiva programmet tar vi dig till nästa steg i din
karriär där du inte bara vet vad som borde göras – utan gör det också!
Våra coacher är certifierade med minst 500 timmars erfarenhet av
individuell coaching/utveckling.
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Mätbart Ledarutveckling!

Propellermodellen®

Sluta gissa –Vi tar reda på fakta för att kunna prioritera rätt!
Propellermodellen® handlar om ledarens förmåga att samtidigt vara tydlig chef, inspirerande och visionär ledare
samt lyhörd och tillitsfull coach. Mätning sker initialt samt efter utfört program.
Nedanstående är exempel ur rapporten.

De 5 frågorna med störst ”Blind Fläck” avseende självskattning och
alla respondenter.

De 5 frågorna med störst gap mellan självskattning och
respondentgruppen medarbetare.

Individuella kommentarer.
Exempel:
Mer tydlighet, mer koll och mer små möten i avdelningarna.
Mer strukturerad.
Delegera mer.
Gör rätt saker så hinner du mer.
Sanna upp och ge tid till dina medarbetare.
Tydligare kommunikation och information om vad som händer på arbetsplatsen

En MLC360Feedback-utvärdering är ett verktyg där du blir skattad av andra samtidigt som du skattar dig själv. 360-utvärdering är en gapanalys som mynnar ut i en rapport som visar skillnaden på hur du upplever dig själv och hur andra uppfattar dig.
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Effektivt ledarträningsprogram på plats i verksamheten!
För bästa effekt har vi kombinerat flera välbeprövade verktyg i det här programmet!
Platinum Leadarership Coaching Program är ett av marknadens mest strukturerade koncept för
organisationsutveckling, med fokus på alla dess ledare och medarbetare.
Genom en strukturerad och beprövad handlingsplan minskar stress och energi frigörs för mera
kreativitet samt att ledarskapet utvecklas och man blir helt enkelt mera effektiv.
Programmet har fokus på ledarskap, kommunikation, motivationsteori och skapande av resultat
genom andra vilket hjälper dig att lyfta ditt välmående till en ny nivå.
Det är alltid de sista procenten som det hänger på. Det vet varje elitidrottsman/kvinna.
Det är även de sista procenten som avgör om man går med vinst eller inte. Alltid!
Och det är de sista procenten en duktig tränare kan bidra med.
Men kan man träna ledarskap? Absolut!
K Anders Ericsson, världens troligtvis främsta forskare inom professionell utveckling, visar tydligt
i sin forskning att det är så. Men ”chefen på kurs” ger inte alltid full effekt. K Anders Ericsson
säger att vill man satsa på att utvecklas i sitt ledarskap ska man skaffa sig en tränare.
Det ger den största effekten.
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Översikt – Ledarutvecklingsprogram!
Steg för genomförande under 10-12 månader.
Resurser

Steg 1

Steg 2

Steg 3

Steg 4

Steg 5

Steg 6

Steg 7

Steg 8

Steg 9

Steg 10

Steg 11

Ledarträning
Program

Leverans
Program

Modul 1
Studieplan

Modul 2
Studieplan

Modul 3
Studieplan

Modul 4
Studieplan

Reflektion
Avstämning

Modul 5
Studieplan

Modul 6
Studieplan

Modul 7
Studieplan

Modul 8
Studieplan

Reflektion
Mätning

MLC 360
Feedback

Information
Deltagare

MLC 360 (1)
Presentation

Information
Deltagare

MLC 360 (2)
Presentation

Professionell
Coaching

Introduktion
Upplägg

Coaching
No 1

Coaching
No 2

Coaching
No 3

Coaching
No 4

Reflektion!
Avstämning
mot målbild.

Coaching
No 5

Coaching
No 6

Coaching
No 7

Coaching
No 8

Uppföljning
Utvärdering

E-Mejl / Tel
Support

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Fritt enl. ök.

Online Portal

Registrering
Användare

Modul 1
Video

Modul 2
Video

Modul 3
Video

Modul 4
Video

Halvtid
Video

Modul 5
Video

Modul 6
Video

Modul 7
Video

Modul 8
Video

Reflektion
Video
Utvärdering
av program
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If we are growing we are always going
to be outside our comfort zone.
/ John C Maxwell

Kontakt
Lasse Nygren

+46 76 338 45 88
info@longwindcoaching.com
Longwind Coaching AB
Ett samarbete mellan:
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