
Vårt utvecklingsprogram för kvinnor som leder 
medarbetare.

Det talas mycket om lagstiftning och kvotering 
när det gäller kvinnor till styrelser och ledande be-
fattningar. Bygg inte din framtid på sådana löften. 

Satsa den hellre på en oskriven lag: att den bäst 
lämpade personen får jobbet. Och gör sen det 
som krävs för att den personen ska vara du. 

Few handlar om att skapa medvetenhet kring 
det omedvetna och att utveckla handlingskraftiga 
ledare.

Utgångspunkten är alltid du själv! 
• Vad är min personliga vision?  

• Vilka är mina drivkrafter?  

• Hur påverkar jag?  

• Hur använder jag mina nätverk?  

• Vilka är mina motivationsfaktorer?  

• Hur agerar jag handlingskraftigt?

• Hur säkerställer jag min genomslagskraft  
 även när jag är osäker? 

12 dagar som gör skillnad för ditt ledarskap! 
Upptäck varför:

• Du utvecklar ett kraftfullt ledarskap för dig själv  
 och andra

• Du utvecklar dina kunskaper och förmåga för att  
 kunna ta nästa steg

• Du utvecklar dina kunskaper och skapar   
 medvetenhet om maktstrukturer i organisationer

• Du utvecklar ditt personliga ledarskap

• Du bygger ett kraftfullt nätverk för din framtid  
 och fortsatta utveckling

Take the Lead är programmet för dig som:
• Leder medarbetare
• Har personalansvar
•	 Varit	ledare	i	flera	år
• Är intresserad av framtida ledande befattningar
• Är intresserad av egen utveckling 
• Har stöd av egna chefen

Take the Lead



Trust.
www.trustpartner.se

Välkommen att kontakta oss 
för mer information

Programmet består av 6 moduler

Det personliga mästerskapet
Ledarskapsanalys och personlig ledarstil
Motivation och drivkraft
Personliga mål och visioner
Hur blir jag effektiv utan att tappa bort mig själv? 
Hur leder jag mig själv kraftfullt?

Det kommunikativa mästerskapet
Kommunikationens betydelse i ledarskapet
Att leda samtal
Värderingars inverkan på kommunikation
Coachande förhållningssätt i ledarskapet
Coaching som kommunikationsverktyg 

Att leda andra 
Ledaruppdragets olika roller,  utgångspunkter,  
ansvar och befogenheter
Från grupp till team
Gruppers dynamik, utveckling och krav på  
ledarskapet
Kunskap	om	konflikters	uppkomst	och	påverkan	 
på individ och verksamhet
Att leda i, och med, mångfald

A brand called me
Mitt personliga varumärke 
Min identitet som chef och ledare
Vilka avtryck vill jag göra
Personlig vision och ledstjärna

Ledaren som förändrare
Att leda i förändring
Beteende i förändring
Leda med vision, mission och värdegrund
Framtidens medarbetare och ledarskap

Handlingskraftiga ledare
Målstyrning och målorienterat arbetssätt
Att skapa resultat genom andra
Att skapa medvetenhet om det omedvetna
Hållbar här, nu och i framtiden

Innehåll
Programmet innehåller 12 utvecklingsdagar uppdelat 
på 6 olika delar med en programansvarig, föreläsare 
och seniora konsulter.    

För att kartlägga o säkerställa utvecklingsmålen 
använder vi oss av olika metoder som utvecklar de 
viktigaste dimensionerna i ett framgångsrikt ledarskap.

Vi arbetar med workshops, interaktiva föreläsningar, 
gästföreläsare och ett styrt mentorprogram. Vi ut-
vecklar ett kraftfullt närverk som lever vidare efter 
programmet. 

Deltagare 

16 ledare som vill utvecklas, utmanas och stärka sin 
roll som ledare. Few drivs i Stockholm och Malmö. 

Var? 
Internaten genomförs i Stockholms respektive  
Malmös närområden i en genuin miljö som  
befrämjar lärandet.

Mentorer 
Mentorerna rekryteras bland annat från de  
100-talet kvinnor som deltagit i Few Executive 
program. 

Föreläsare
Programmets olika moduler leds och koordineras 
av Trust med egna konsulter och andra välkända 
konsultföretag.	I	samband	med	olika	specifika	teman	
anlitas gästföreläsare. 

Investering 
Programmet omfattas av 12 utbildningsdagar samt 
mentor-adept-träffar. Investeringen per deltagare är 
79 000 SEK exkl. moms och internatkostnader.


