Ledarskapsutbildningen för Specialistföretagare
inom Byggbranschen

Fyra olika delar
Utveckling av nuvarande
medarbetare så att de
kan vara en del av
framtiden på bolagen

Arbetsledare

Hjälpa nästa
generations företagare
att komma in rätt och
förstå hur de ska driva
och utveckla bolagen
när de tar över

Mentorskap

Nytänkare

• Nästa generation
• Nätverk

• Digitala behovet
• Hur syns vi?

• Ledarutbildning
• Löpande
coachning

Branschintroduktion
- Medarbetare
• Var hitta?
• Få tillbaka stolthet
& glädje
• Mentorskap

Få morgondagens
medarbetare att hitta till
branscherna, utbilda
dem och få dem att
känna stolthet och se
möjlig-heterna i
branschen

Hjälpa de företag som
kommit längst i
branscherna att
digitalisera sin
verksamhet, både
internt och externt

Ledarskapsutbildning

- framtagen för Specialistföretagare inom Byggbranschen

• Att leda kollegor
• Utveckla gruppen

DEL 1

DEL 2
• Få med sig folk
• Svåra samtal

• Branschkompetens

DEL 3

DEL 4
• Affärsmannaskap
• Hålla möten
• Projektarbete

Seniora specialister agerar mentorer och uppföljning av genomförande konsult sker mellan varje del.
Arbetsledarna ges utveckling så att de förstår hur de ska vara med och bygga framtidens bolag.

Fokus - Ledarrollen
Inför utbildningen
•

En “Kompetensenkät” skickas ut digitalt för att skapa ett nuläge inför
utbildningen

Agenda under dagen
•
•
•
•
•
•

Arbetsledare – Del 1
Ledarrollen

Hur ser framtiden ut I vår bransch?
Förändringsresan
Min egen resa – vart är jag på väg?
Att leda kollegor
Grupputveckling
Träningssituationer – filmer, rollspel, diskussioner

Efter dagen
•
•
•

Formulering av 2 fokus framåt att arbeta med
Digitala coachen Fredde
Coachsamtal med kursledare efter 1 månad

Fokus – Kommunikation och
svåra samtal
Inför dagen
•

Inläsning av kompendiet “Ge och ta emot kritik”

Agenda under dagen
Arbetsledare – Del 2

•
•
•
•
•

Kommunikation &
Svåra samtal

Utveckla medarbetarna där de är
Få med sig folk
Ge och ta kritik
Att hålla möten
Träningssituationer – filmer, rollspel, diskussioner

Efter dagen
•
•
•

Formulering av 2 fokus framåt att arbeta med
Digitala coachen Fredde
Coachsamtal med närmaste chef efter 1 månad

Fokus – Branschkompetens
Inför utbildningen
•

Vad är de senaste ändringarna i lagstiftningen som jag behöver läsa på
om?

Agenda under dagen
•
•
•
•
•

Arbetsledare – Del 3
Branschkompetens

Ekonomi i min vardag
Lönsamma affärer – så får jag det
Regler och lagstiftning – vad är mitt ansvar
Försäkringsfrågor – vad behöver jag veta och kunna
Träningssituationer – filmer, rollspel, diskussioner

Efter dagen
•
•
•

Formulering av 2 fokus framåt att arbeta med
Digitala coachen Fredde
Coachsamtal med kursledare efter 1 månad

Fokus – Affärsmannaskap
Inför utbildningen
•

Inläsning av kompendiet “Målstyrning I vardagen”

Agenda under dagen
•
•
•
•
•
•

Arbetsledare – Del 4
Affärsmannaskap

Så planerar och leder du dig själv och gruppen
Målstyrning som arbetsverktyg
Uppföljning av slutförda projekt
Ung arbetskraft och olika kulturer
Träningssituationer – filmer, rollspel, diskussioner
Projektarbete inom det egna företaget

Efter dagen
•
•
•

Formulering av 2 fokus framåt att arbeta med
Digitala coachen Fredde
Sammanställning av mina framgångar senast 6 månader efteråt

Varför Ledarskapsutbildning?

Förstärka ledarskapet på
företaget

Verktyg för att
behålla nyckelpersoner och få
dom att växa

Locka till er nya
yngre
medarbetare
som väljer bra
ledare när de
väljer vilket
företag de ska
arbeta på

Arbeta
effektivare på
olika byggen så
att ni ökar
lönsamheten

Innehållsbeskrivning
Löpande coaching från kursledare och närmaste chef

Fokus: Ledarrollen

Fokus: Kommunikation och
Svåra samtal

Fokus: Branschkompetens

Utveckla medarbetarna

Ekonomi i min vardag

Fokus: Affärsmannaskap

Hur ser framtiden ut?
Förändringsresan
Min egen resa

Svåra samtal

Leda kollegor

Ge och ta kritik

Lönsamma affärer

Del 1

Del 3

Ansvarig genomförare:

Ansvarig genomförare:

Ansvarig genomförare:

Moderna Kompetenser

Moderna Kompetenser

Branschrepresentanter

Datum 2021

11 oktober 2021
6 december 2021

12 oktober 2021
7 december 2021

PROJEKTREDOVISNING

Försäkringsfrågor

Del 2

Datum 2021

Ung arbetskraft, olika
kulturer

Regler och lagar

Att hålla möten

Grupputveckling

Planera och styra
gruppen
Målstyrning

Datum 2021

29 november
Ännu ej bestämt

Del 4

Ansvarig genomförare:

Moderna Kompetenser
Datum 2021

30 november
Ännu ej bestämt

Genomförande konsulter

Moderna kompetensers konsult Del 1-2 & 4

Branschrepresentanter till Del 3

Pelle Dohlwitz

20 års erfarenhet att hålla utbildning
Diplomerad Coach, SLII – Situation anpassat
ledarskap
Projektledning mm

Lång erfarenhet av att driva arbeta med ekonomi
och juridik inom den specifika branschen
Moderna Kompetenser hjälper specialisten hur hen
håller utbildningen

Genomförande konsulter

Föreläsare Del 1 – Att bygga framgångsrikt företag

Föreläsare Del 4 – Ung arbetskraft och olika kulturer

Branschrepresentant

Branschrepresentant

Hur man bygger en framgångsrik organisation med
olika kompetenser och ålder

Vad attraherar dagens ungdomar att komma in i
byggbranschen och så får in vi fler kvinnor

Moderna Kompetenser hjälper specialisten hur hen
håller föreläsningen

Moderna Kompetenser hjälper specialisten hur hen
håller utbildningen

Kostnad
Varje deltagare får följande:
•
•
•
•

4 Heldagar i kurslokal med andra arbetsledare under loppet av 6 månader
2 Coachmöten per telefon med kursledare för att följa upp framgångar
En Projektsuppgift som kopplas till det egna företagets utveckling
Allt deltagarmaterial och kaffe, lunch, kaffe under samtliga kursdagar

Kontakta ditt kansli för anmälan och information om kurskostnad.
Tel: 08-400 268 90
E-post: info@mobilkranforeningen.se

