
Välkommen Ledare i tiden
Tillsammans skapar vi attraktiva  

organisationer och företag med hjälp av  
konkreta verktyg och praktisk träning. 

Chefsprogram

B O O S T E R F R I E N D S.C O M



I samarbete med Booster Friends och Jenny Andersson 
& Co AB erbjuder vi ett program som tar upp ledares 
utmaningar och skapar hållbara och lönsamma resultat. 
Du tränar ditt ledarskap tillsammans med oss och kollegor 
i programmet för att leda i en ständigt föränderlig och 
utmanade värld

MODUL 1 | Jag som ledare.

MODUL 2 | Omvärld, trender och målsättning.

MODUL 3 | Förtroende och situationsanpassat ledarskap.

MODUL 4 | Starka team och lärande organisationer. 

MODUL 5 | Hantera tid och stress. Delegera och prioritera.   

MODUL 6 | Kommunikation.

Plats: Säröhus, sarohus.se 
Datum och tid: Besök boosterfriends.com  



Mona Spjuth 

Ledarutvecklare för 
ledningsgrupper och 
chefer. Med fokus på 
konkreta verktyg och 
ett lösningsinriktat 
förhållningssätt.

Ylva M Andersson 

Professionell coach 
för individer, team 
och organisationer. 
Förändringsledare, 
expert på ledarskap och 
kommunikation i kris. 

Jenny Andersson 

Ledarutvecklare, cert. 
Förändringsledare, NLP 
Trainer och Master cert 
coach (ICF). Engagerad i 
systemteori, kulturutveck- 
ling och hållbart ledarskap.   

Målgrupp

För drivna ledare med  
personalansvar
 
Upplägg och genomförande

Sex moduler med en förmiddag per 
månad. Övningar och träning mellan 
tillfällena. Innehållet baseras på ett  
lösningsfokuserat arbetssätt med  
korta föreläsningar, diskussioner i  
grupp, praktiska övningar och exempel 
från verkligheten. Mellan modulerna  
applicerar deltagarna sin kunskap  
i vardagen för att skapa  
konkreta resultat.

Pris

32 500 kr ex moms per person  
inkl luncher på Säröhus

Vi erbjuder även föjande på  
individ– och organisationsnivå

 Professionell individuell coaching
 Teamutveckling
 Konflikthantering
 Säljträning
 Visionen som styrmedel
 Corporate mindfulness  
      och stresshantering
 Utveckla er företagskultur
 Mediaträning



Välkommen Ledare i tiden
Kontakta oss på 0763-41 04 39  
eller via info@jenny-andersson.se

B O O S T E R F R I E N D S.C O M


