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Kommunikativt Ledarskap

N007 nätverk för Kommunikativt Ledarskap
Vill du bli bättre på att kommunicera i ditt yrkesmässiga och personliga
ledarskap?
Att leda sig själv och andra…..kommunikationen i centrum.
Kommunikation – ett verktyg för konkurrens!

Syfte
Syftet med nätverket är att du skall få möjlighet att vidareutveckla dina kommunikativa
egenskaper i ledarrollen – så att du kan coacha dina medarbetare för att få en
effektivare kommunikation i er verksamhet.
Mål
Du skall som ledare få ökade möjligheter att positivt påverka det sociala och kreativa
klimatet i er verksamhet.

Målgrupp
Nätverk är ett forum för Dig som är chef/ledare och önskar att vidareutveckla ditt
kommunikativa ledarskap.

Teman
Gruppen bestämmer i samråd med nätverksledaren vilka teman/situationer ni skall
behandla i gruppen. Det finns stort utrymme för era individuella
situationer/frågeställningar.
Exempel på teman
Vad har vi för normer och kultur för vår interna kommunikation – vem ansvarar för
vad?
Hur påverkas den formella och informella kommunikation av dig som ledare?
Hur vet vi att alla i företaget/organisationen förstår sin del i det gemensamma
målarbetet?
Hur kommunicerar ni era budskap, era beslut?
En bra nivå av intern återkoppling ska vara ett konkurrensverktyg – inte en tillfällighet.
Hur ser era kommunikativa spelregler ut?
Förändringsprocesser och kommunikation.
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När, var och hur ofta?
Fem träffar under 12 månader onsdagar kl 8 – 12 inkl fika.
Plats IndustriForum i Jönköping Huskvarnavägen 80,
våningsplan 2 (Kinnarpshuset) eller hos någon deltagare.
Tema; För gruppen aktuella ämnen/diskussioner.

2019

Datum

Träff 1

16 januari

Träff 2

27 mars

Träff 3

29 maj

Träff 4

21 augusti

Träff 5

23 oktober

Nätverksledare Johan Tjärnfors
Johan Tjärnfors konsult inom områdena: ledarskap
organisationsutveckling, kommunikation/information och
projektledning, Johan är väl förtrogen med Toyotas 14 principer
och arbetssätt.
Johan har arbetat i 19 år som personalutbildare och han
har haft upp emot 300 olika uppdragsgivare i både privata
näringslivet och myndigheter. Johan är sedan -95
gästföreläsare och utbildare på Medie- och
kommunikationsvetenskapliga programmet på Högskolan.
Av studentkåren (HLK) fått utmärkelse bästa pedagogiska
lärare 2011.
Johan når du på Johan.tjarnfors@comhem.se –
0708 – 56 64 65.
Pris
7 500 kr exkl. moms.
Medlemmar i IndustriForum deltar kostnadsfritt.
Priser gäller för fem tillfällen under 12 månader fr o m första träffen.
Nöjd kundgaranti – Är du inte nöjd efter första träffen får du deltagaravgiften tillbaka
eller byt till annat nätverk utan kostnad.
Anmälan
Anmälan sker till IndustriForum info@industriforum.se
eller till thomas.johansson@industriforum.se
alternativt telefon 073-679 38 68.
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BESÖKSADRESS
Huskvarnavägen 80
554 54 Jönköping
036-550 32 50

info@industriforum.se
www.industriforum.se
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