Program för verksamhetsutvecklare Guld
En verksamhetsutvecklare definierar, analysera och genomför förbättringar mot ett specifikt
mål i en verksamhet.
En verksamhetsutvecklare sätter mål och leder arbetet framåt, löser problem och bygger
motivation.
Det är med andra ord en mångfacetterad roll som kräver kompetens inom flertalet områden,
detta har vi sammanfattat i vårt program. Här sätter vi tekniker och metoder i sitt
sammanhang och ger dig praktisk övning och handfast stöd i ditt eget arbete.

Ett program för dig som
Jobbar med utveckling och leder dig själv och andra mot nya mål
Ansvarar för att identifiera möjligheter till förbättring, analysera och genomföra dem
Är nyfiken på att lära nya metoder och verktyg för att finna möjligheter
Strävare högre och tror på delaktighet

Efter programmet kan du
Identifiera möjligheter till utveckling och förbättring.
Analysera och Genomföra rätt förbättringar.
Välja rätt metod och verktyg med utgångspunkt i nuläget.
Leda arbetet mot nya mål.
Prioritera och planera.
Skapa engagemang och motivation.
Säkerställa hållbara förbättringar.

• Vi utgår från utbildningarna
och du diskuterar dina
utmaningar med en mentor
vid sex tillfällen under
programmet
• Vi lägger upp ett
individuellt tidsprogram för
dig

Individuellt
program

Guldprogrammet
Ett unikt program där vi kombinerar digital utbildning med individuellt inriktade moment.
Som deltagare behöver du inte avsätta en fast tid varje vecka, du följer programmet i din egen
takt och vi bokar gemensamt in mentorsmöten när det passar dig.

Upplägg
Programmets ledtid läggs upp individuellt, från tre till sex månader.
Exempel på upplägg och översiktligt innehåll:
Vecka 1 – Kickoff

Individuellt Online möte: ca 60 minuter
Introduktion till programmet.
Vi introducerar programmet och bokar upp detaljerna för dig.
Vecka 2 - Verksamhetsutvecklarens ABC
Digital utbildning: lektionstid ca 150 minuter (programmets enda digitala utbildning)
Skillnaden mellan framgång och icke-framgång i verksamhetsutvecklingen finner vi i kärnan,
verksamhetsutvecklarens ABC
Verksamhetsutvecklarens ABC kan jämföras med de klassiska frågorna VARFÖR? VAD? och HUR?
Vecka 3 – Individuell utveckling

Individuellt Online möte
Diskussion och avslut av modulen Verksamhetsutvecklarens ABC.
Vi fokuserar på hur du kan använda det i din verksamhet
Vecka 4 - Praktisk projektledning

Digital utbildning: lektionstid ca 120 minuter
Att leda projekt och aktiviteter på ett effektivt sätt. Vi fokuserar på hur du leder arbetet från
start till slut.
Praktiskt fokus där du får metoder och verktyg för att initiera, planera, genomföra och avsluta
ett projekt med utgångspunkt i din roll som projekt/aktivitetsledare.
Vecka 5 – Individuell utveckling

Individuellt Online möte
Diskussion och avslut av modulen Praktisk projektledning.
Vi fokuserar på hur du kan använda det i din verksamhet.

Vecka 6 – Produktivitet/Förbättringsarbete

Digital utbildning: lektionstid ca 120 minuter
Med utgångspunkt i hur vi gör idag kartlägger vi nuläge och identifierar tidstjuvar, vi skapar
möjligheter för produktivitetsökning och minskar stressen.
Processkunskap
Ständiga förbättringar
Tidstjuvar och verktyg för att lösa dem
Vecka 7 – Individuell utveckling

Individuellt Online möte
Diskussion och avslut av modulen Produktivitet/Förbättringsarbete.
Vi fokuserar på hur du kan använda det i din verksamhet.
Vecka 8 – Problemlösning

Digital utbildning: lektionstid ca 120 minuter
Ett problem är en möjlighet till förbättring. När utfallet inte blir vad ni förväntade identifierar
vi grundorsaken och löser problemet permanent.
Metod att finna grundorsaken
5 varför
Fiskbensanalys
Fördjupad grundorsaksanalys
Bevisa effekten och få hållbarhet i ett förbättrat resultat
Vecka 9 – Individuell utveckling

Individuellt Online möte
Diskussion och avslut av modulen Problemlösning.
Vi fokuserar på hur du kan använda det i din verksamhet.
Vecka 10 – Ledarskap och facilitering

Digital utbildning: lektionstid ca 120 minuter
För att nå framgång med utvecklingen måste vi involvera andra. Vi leder arbetet med att ta
fram nya idéer, lösningar och möjligheter samt skapar nya infallsvinklar.
Leda möten och workshops
Facilitering – tekniker för att generera och välja rätt lösning, engagera och motivera.
Förändringsledning samt att leda på distans

Vecka 11 – Individuell utveckling

Individuellt Online möte
Diskussion och avslut av modulen Ledarskap och facilitering.
Vi fokuserar på hur du kan använda det i din verksamhet.
Programavslut och slutsatser.

Praktiskt
Som deltagare i programmet får du tillgång till vår kursportal.
I kursportalen finner du den digitala utbildningen i form av video, skriftligt kursmaterial,
mallar, guider till eget arbete mm.
Varje modul är uppdelad i lektioner och du följer dem när du har tid, du kan se om samma
avsnitt flera gånger och startar och stoppar precis när det passar dig.
I kursportalen finner du också en medlemssida med ett forum där du kan diskutera
verksamhetsutveckling med andra nuvarande och tidigare programdeltagare.
Dina individuella möten bokar vi in enligt överenskommelse och träffas via Zoom eller
Teams.

Ingår i programmet
Digitala utbildningsmoduler
Kursmaterial: videomoduler med fördjupning inom ämnet, skriftligt material i pdf. format
(nedladdningsbart) samt mallar.
Mentor: eget möte med mentor för att diskutera individuella frågeställningar och möjligheter.
Eget arbete: Efter varje modul får du en guide med rekommendationer. Vi lär oss använda
tekniker och metoder genom att applicera det i egen verksamhet.

Utbildningsstart:
Individuell start inom en vecka efter anmälan eller enligt önskemål.

Pris för programmet:
19.900 kr ex. moms (värde 28.590 kr)

Frågor och svar:
Vad säger andra om programmet?
Programmet har i genomsnitt fått 4,5 av 5 stjärnor
Kan jag följa en kurs flera gånger?
De digitala utbildningarna kan du följa hur många gånger som helst
Får jag dela med mig av min kurs till en kollega eller vän?
Nej, materialet är endast till för dig som deltagare
Vad händer om jag ångrar mig och inte vill fullfölja programmet?
Du kan självklart hoppa av när du vill, vi betalar tillbaka din avgift med avdrag för de delar du
följt.

För ytterligare information eller anmälan:
utbildning@frontleaders.se

