profit from passion

Chef- och ledarutveckling
Chefskap och ledarskap är två av de viktigaste rollerna i de flesta uppdrag som chef och
ledare. Tillsammans är chefskap och ledarskap ett yrke i sig. Ett yrke som kräver utbildning,
utveckling och träning.
I samma stund du blir utnämnd till chef så är du chef med allt vad det innebär av inflytande, förväntningar
och befogenheter. Du får makten och ansvaret för att nå resultat tillsammans med dina medarbetare.
Ledare blir du genom ditt sätt att vara och hur du påverkar dina medarbetare. Ledarskap handlar om att få
alla att, med beslutsamhet och entusiasm, sträva mot samma mål. Ledarskap är en relation där du ständigt
måste erövra dina kollegors förtroende.
Men, du måste klara av att både vara chef och ledare för att nå framgång. Förenklat kan vi säga att allt
handlar om hur du lyckas att kombinera dessa roller.

Lönsamhet och humanism – Profit from passion
Framtidens framgångsrika organisationer blir därför de som bäst integrerar individernas önskan och lust till
utveckling med organisationens förmåga att generera ekonomiska resultat. Det är först när du förmår att
bygga respekt och tillit som din organisation kommer att följa dig. Under dessa förhållanden ökar arbetstillfredsställelsen som följs av produktivitet och lönsamhet.

Vem är du? Och hur är relationen till dina medarbetare?
För att din utvecklingsinsats ska nå önskad effekt krävs en väl utvecklad strategisk plan, byggd på en gedigen
behovsinventering och tydliga mål. Våra chef- och ledarutvecklingsprogram bygger på följande steg:
• Första steget är en orienteringsfas. Var är vi och vart vill vi komma?
• Andra steget är en personlig resa inåt. Vem är jag att leda och vad behöver jag utveckla?
• Tredje steget är en personlig resa utåt. Vilka individer ska jag leda och hur?
• Det fjärde steget är en kvalitetssäkring kopplat till organisationens vision, strategier och mål.
Är vi på rätt kurs?

Vårt arbetssätt
Med tvärvetenskapliga arbetsmetoder belyser vi viktiga delar för ett framgångsrikt chef- och ledarskap.
Utifrån resultaten utformar vi den metodik som bäst passar och blir verkningsfull för din organisation. Den
efterföljande processen gynnar samarbete, engagemang och kreativitet så att varje deltagare motiveras
att utveckla sin kompetens.
Du som gifter ihop organisationens struktur med medarbetarnas kultur skapar grunden för ett högpresterande företag.
Bejaka din passion och kontakta oss på Optimore för kostnadsfri behovsanalys och prisförslag.
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