ENERGY LEADERSHIP PROGRAM
Öka energin och engagemanget på arbetsplatsen!
Anmäl dig till vårt nya öppna ledarskapsprogram:

ENERGY LEADERSHIP
PROGRAM 2018
HRM Affärsutveckling har i samarbete med
Gunnar Ekman skapat ett nytt öppet ledarskapsprogram som syftar till att öka engagemanget och energin på arbetsplatsen.
Forskning visar på en tydlig korrelation mellan
energi, engagemang och tillväxt samt
lönsamhet.

Programledare

Gunnar Ekman

Föreläsare, utvecklar chefer och
organisationer, f d polis, ekonomie
doktor i organisation och ledarskap
vid Handelshögskolan i Stockholm
och författare till ett antal böcker.

Programmet bygger
till stor del på
Gunnar Ekmans bok
Flyt som är
nominerad till årets
HR-bok 2017.

Helena Anderberg

VD HRM Affärsutveckling, stor
erfarenhet av att leda och driva
ledarskapsprogram. Gedigen
erfarenhet från styrelsearbete,
försäljning och organisationsutveckling.

INDIVIDUELL

MODUL 1

MODUL 2

UPPFÖLJNING

”energiintervju”

16 – 17 april

15 maj

30 augusti

Möjlighet till energimätning på arbetsplatsen.

Jag och min energi.
Energi på jobbet.
Vad kostar energidränage.

Energins verktygs-låda.
Hur vänder man dålig
energi till bra. Från ord
till handling.

Alumniträff.

Inför programstart

HRM Affärsutveckling AB

+46 8 556 088 60

Strandvägen 47

info@hrmab.se
www.hrmab.se

114 56 Stockholm

ENERGY LEADERSHIP PROGRAM
Programupplägg

Energy Leadership Program är framtaget
för ledare och specialister som vill och har

Programmet löper från mars till april med

mandatet att påverka energinivån på

alumniträff i augusti.

arbetsplatsen.

Modulerna leds av Gunnar Ekman tillsammans

Deltagarna vill vara del av ett starkt nätverk

med Helena Anderberg och utvalda

bestående av drivna personer och organisationer som vill nå bra resultat och samtidigt

kunskapsgivare.

ha kul på vägen.

Upplägget är interaktivt där teori och praktik

Deltagarna är intresserade av hur energi

varvas med upplevelsebaserad pedagogik för att

kan skapa värde för individen och organi-

optimera inlärning och energinivån.

sationen.

Före programstart finns det möjlighet till en

Programkostnad

energimätning på arbetsplatsen och en individuell
intervju sker för att säkerställa att förväntningar
och att resultat uppnås.

Kursmaterial och fika/lunch/middag,
energimätning och individuell återkoppling,
moduler 1 och 2, uppföljning och
alumniträff

Programmets moduler består av:
ENERGIINTERVJU

MODUL 1
16 – 17 april

MODUL 2
15 maj

Kostnaden för programmet:
SEK 28 000 exkl moms

UPPFÖLJNING

Programmet äger rum i centrala Stockholm.

Ansökan
Programstart:
Kontakt:

16 – 17 april
Emma Sehlstedt

Välkommen med din amälan till
emma.sehlstedt@hrmab.se.

Vi samverkar med HRM inom en rad områden och driver tillsammans med dem ett
skräddarsytt och ytterst energifyllt ledningsutvecklingsprogram för alla våra chefer. Att
de nu startar upp ett öppet program där energi är själva basen låter spännande och ligger
helt rätt i tiden.”
Désirée Holmberg, HR Manager, Arcona AB

Läs boken Flyt, ladda dig o andra med energi av Gunnar Ekman. Det har jag och min
ledningsgrupp gjort. Och vilken nytta vi haft av den! Vad bra att det nu finns ett program
som handlar om just energiledarskap.”
Maja Robertsson, Director Logistics & IT, OKQ8 Sweden & Denmark

HRM Affärsutveckling AB

+46 8 556 088 60

Strandvägen 47

info@hrmab.se
www.hrmab.se

114 56 Stockholm

