
Unik möjlighet till 3 dagars ledarskapsutbildning till ett riktigt förmånligt pris! 
OBS sista anmälningsdag 17 okt 
 

• Kursen är kostnadsfri men kost och logi bekostas av deltagarna 

• Kostnad för kost och logi: 2495 kr per deltagare, inklusive alla måltider samt övernattning på 
Björkbackens Karaktärshotell i Vimmerby mellan dag 1–2 

• Kursen är ett exklusivt erbjudande till industriföretag i Småland och Öland men kräver att 
man är ansluten till projektet STORK, (anmäl er via länken nedan så kontaktar vi er med 
blankett för att ansluta till projektet) 

• I dagsläget erbjuds 2 platser per företag, fler platser per företag kan bli tillgängliga beroende 
på anmälningsläget, kursen har 24 platser 

• Målgrupp är: chefer/ledare med olika befattning, erfarna och nya ledare 
 
 
Utbildningen behandlar följande (se bifogad pdf): 
Dag 1, 8/11 i Vimmerby, Gruppens dynamiska utveckling och personlig ledarstil 
Dag 2, 9/11 i Vimmerby, Motivationen och konflikten i ledarskapet 
Dag 3, 28/11 i Vimmerby, Coachande ledarskap en avgörande framgångsfaktor 
 

I utbildningen kommer vi göra en beteendekartläggning i form av Interpersonal dynamic inventory – 
IDI som ett viktigt inslag. Se www.idi.se. Det sätter ord på känslor och iakttagelser som var och en gör 
om sig själv i ett socialt sammanhang. Som en förberedelse till kursen kommer deltagarna få göra 
denna IDI och den kommer skickas ut till anmälda deltagare i god tid innan kursstart. 
 

Målgrupp 

• Personer i ledande befattning 

• Vi rekommenderar att personerna verkar inom olika delar av företaget, tex inom: 
Inköp/logistik, produktion, marknad, personal 

 
Utbildare är Ledning & Logistik: www.ledlog.se 
 
Deltagaravgiften kommer faktureras av Campus Ljungby. Vid avanmälan senare än 14 dagar innan 
kursstart så kommer hela kostnaden att debiteras. Vid sjukdom eller sent förhinder kan platsen 
överlåtas till annan person på företaget. 
 
Giltig anmälan endast via bifogad länk: 
Ledarskap och Coachning - Tredagars utbildning den 8, 9 samt 28 november (google.com) 
 
 
Vid frågor vänligen kontakta: 
Kristina Thibom, kristina@tracentrum.se 
Helena Tinnert, helena.tinnert@iuc-kalmar.se 
Anders Ekström, anders.ekstrom@iuc-kalmar.se 
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