LEDARSKAPSSEMINARIUM
Christina Kumlin, Konsulthuset AB och Patrik Andersson, Values Academy
VÄRDEDRIVET LEDARSKAP, 12 SEPTEMBER, KL. 15.00-17.30
Utmaningarna är många för dagens ledare för att nämna några; digital transformering, kunna leda olika generationer, fusioner,
globalisering, valutafluktationer och nya import/export villkor. Förmågan att kunna navigera i en alltmer snabbrörlig omvärld
kommer att vara avgörande för organisationens framtid. Har du en företagskultur som stödjer målen och strategierna i
organisationen? Kulturen påverkar även ekonomi, kunders inställning till företaget och produktiviteten. En organisations kultur är
de normer, värderingar och attityder som skapar olika typer av beteenden ”Det är så här vi gör på den här arbetsplatsen”, är ett
uttryck man ibland kan höra. För att fortsätta vara en framgångsrik organisation behövs en stark och tydlig företagskultur samt
ett ledarskap som skapar engagemang och tillit. Det resulterar i att människor är mer kreativa och kan agera ansvarsfullt. Det
man kan mäta kan man också styra och det finns ett verktyg som heter CTT – Culture Transformation Tool, där får man ett mått
på både positiva och negativa värderingar/beteenden som påverkar företagets kultur. CTT ger en bild av vad som “sitter i
väggarna”, vilket nödvändigtvis inte innebär att man lever efter de kärnvärderingar som ledningen har tagit fram.

TEMAN
•

•
•
•

•

Bygg en värdedriven företagskultur som stödjer visionen, strategierna och målen.
Det handlar om både individ – organisationen. Skapa en genuin medvetenhet om
vikten att leva företagets värderingar
Mäta kultur, hur gör man? Vad är nuvarande kultur respektive önskad kultur?
Värderingsresa – Hur får vi vår strategiska plan att genomföras i praktiken?
Ledarskap och utmaningarna med att förankra ny kultur
• Övergripande process – 8 steg
• Hur får jag med mig alla, reaktioner och beteenden
• Hur hantera förändringsmotstånd
Praktiska tips

PRIS: 295 kronor per person eller 590 kronor för tre personer.
Priserna är exklusive moms. Det ingår eftermiddagskaffe och förfriskningar.
Plats: Sveavägen 9. Anmälan eller ring 08-638 01 80. www.konsulthuset.se
Mer info maila: christina.kumlin@konsulthuset.se eller ring 070-617 90 25

KONSULTHUSET AB I SAMARBETE MED VALUES ACADEMY
Christina Kumlin, VD och senior ledarskapskonsult.
Arbetar med att utveckla ledningsgrupper, hur man bygger
högpresterande kulturer och team, driva förändringsarbete,
ledarakademier för erfarna och nya chefer.
Patrik Andersson, Ordförande och seniorkonsult vid Values
Academy. Arbetar med att utveckla värdedrivet ledarskap
och värderingsdriven verksamhetsutveckling. Exempel på
uppdragsgivare för värdedrivet ledarskap: Stockholm Stad,
Saint Gobain och Ericsson AB.
VI HAR OCKSÅ MÖJLIGHET ATT ARRANGERA SEMINARIER PÅ PLATS HOS ER.
För info maila christina.kumlin@konsulthuset.se eller ring Christina Kumlin på 070-617 90 25

