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Nu hos Gunilla Andersson Coach AB 

Nu kör vi en ny omgång i ny regi av vår omtyckta praktiska ledarutbildning för chefer som verkligen vill 

bli ledare och optimera sitt ledarskap. Du som har en vision om vart du vill komma med ditt ledarskap 

och vem du vill vara som ledare. Efter avslutad kurs kommer du att gilla att coacha dig själv och andra 

till topprestationer. Du kommer att vara trygg i dig själv och du kommer att möta dina medarbetare på 

ett enkelt, tydligt, humant och autentiskt sätt. På tidigare utbildning i Awiljas regi har vi fått väldigt goda 

omdömen. Efter avslutad kurs har du möjlighet att ingå i ett nätverk för chefer som gått utbildningar 

eller ledarprogram hos Gunilla.  

Tid: Start 26/11, 2018 kl. 8.30–15.00 

Resterande tre tillfällen planerar vi tillsammans så de passar alla. 

Plats: Sveavägen 27 Årjäng 

Lunch och fika ingår alla dagar 

Pris: 13 995 kr ex moms. Du betalar 6 995 kr 2018 

och 7 000 kr 2019 ex moms  

INNEHÅLL 

Dag 1: Du får lära dig grunderna i coaching och träna på ett coachande förhållningssätt 

Dag 2: Personligt ledarskap och personligt varumärke. Vem du är och vem du vill vara i din ledarroll 

Dag 3: Mänskligt ledarskap och vilken innebörd det får för dig, och dina medarbetare i ditt 

företag/organisation. Du gör din egen ledardeklaration 

Dag 4: Hur man bygger sin egen verktygslåda. Tips, råd och idéer från Gunillas verktygslåda med allt 

från rakt jag-budskap, svåra samtal och enkla handlingsplaner för att få saker och ting att hända mm. 

 

 

 

 

  

 

Optimalt ledarskap för dig som chef och ledare  
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VILL DU VETA MER? 

Kontakta Gunilla Andersson 

Tel. 070 – 35 16 460 

gunilla@gunillacoach.se 

ANMÄLAN 

Anmäl dig senast 5 november till gunilla@gunillacoach.se  

Ange namn, arbetsplats, e-post, telefonnummer samt faktura-adress. Bekräftelse via e-post skickas. 

Anmälan är bindande, men kan överlåtas till en annan person. Faktura erhålls från oss och betalning 

sker före start av utbildningen. 

Max 10 deltagare. Kursen kan bli inställd vid mindre än sex deltagare. Först till kvarn. 

 

Varmt välkommen med din anmälan    

Gunilla 

 

Ledare 
Gunilla Andersson, 
Certifierad coach, organisationskonsult och 

samtalsterapeut.  
Har lång erfarenhet från ledarskap, coaching, 

organisationsutveckling, handledning och 

utbildning  
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