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HOME / NY SOM CHEF! VAD HÄNDER NU?

FRUKOSTSEMINARIUM 12 APRIL

Ny som chef! Vad händer nu?
Som medarbetare kan det vara lätt att tycka och tänka om chefen, men hamnar du själv i en
chefsroll kanske insikten om ledarskapets utmaningar snart kommer krypande. Välkommen på
frukostseminarium och inspireras kring ledarskapets utmaningar och möjligheter och få konkreta
tips för att lyckas som ny chef.
ANMÄL DIG

TID OCH PLATS

Ny som chef! Vad händer nu?
Som medarbetare kan det vara lätt att tycka och tänka om chefen, men
hamnar du själv i en chefsroll kanske insikten om ledarskapets utmaningar
snart kommer krypande. Vissa situationer har inte alltid en självklar lösning,
men med rätt förutsättningar blir livet som chef lättare att hantera.
Välkommen på frukostseminarium och inspireras av Anette Borggren
Halvorsen och Tomas Karlberg, som lyfter ledarskapets utmaningar och
möjligheter. Få konkreta tips för att lyckas som ny chef, lär dig hur du undviker
vanliga fallgropar och få kunskap om hur du kan utveckla ett hållbart
ledarskap där du mår bra i din ledarroll.
Seminariet är även riktat till dig som leder nya ledare eller arbetar inom HR
då vi även besvarar frågan hur du från din roll kan stötta nya chefer.
Det här och mycket mer får du med dig från seminariet:
Framgångsfaktorer i ledarrollen
Vanliga fallgropar och hur du undviker dem
Så kan ledare och HR hjälpa den nya chefen att lyckas
Nyhet! Under morgonen presenterar vi också nya ledarskapsappen Mercuri
PLT, en app som har utvecklats tillsammans med psykologer och
ledarskapsexperter och testats på hundratals ledare. Mercuri PLT gör det

möjligt att med indivanpassade microträningar utveckla ditt ledarskap varje
dag och skapa verkliga beteendeförändringar.
Varmt välkommen!
Tomas Karlberg och Anette
Borggren Halvorsen, är båda
seniora konsulter på Mercuri
International och har mångårig
erfarenhet av att utveckla
individer och organisationer i
ledarskap och medarbetarskap.

Datum: Fredag 12 april 2019
Tid: Frukost serveras från och med 07:30.
Seminariet börjar 08:00 och är klart 09:00.
Plats: IVA Konferenscenter, Grev Turegatan
16, Stockholm

IVA Konferenscenter
Grev Turegatan 16 - Stockholm

Med bil: Åk till Grev Turegatan 3-5. Parkera i
parkeringshuset Grev Ture. Promenera till
GT30, på Grev Turegatan 30.
Kommunalt: Ta tunnelbanan (röda linjen) till
Östermalmstorg, uppgång Grev Turegatan.
Promenera till GT30 på Grev Turegatan 30
ANMÄL DIG
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EVENTUELL ALLERGI

INFORMATION

Seminariet är kostnadsfritt, men vi tillämpar en NOSHOW-avgift på 500 kr
ex moms för utebliven närvaro som inte meddelats senast 48 h i förväg.
Maila din avbokning till info@mercuri.se

Jag godkänner att mina personuppgifter sparas och hanteras enligt Mercuri Internationals Dataoch Integritetspolicy

SKICKA DIN BOKNING

LIKNANDE EVENT

11/12/2019

27/03/2019 - 28/03/2019

Certifierad Key
Account Manager

Säljstrategi

Utbildningen handlar om
vad Key Account
Management är och vad
innebörden av KAM kan
betyda för dig och ditt
företag.

I utbildningen blandar vi
teori och praktiska övningar;
korta föreläsningar,
erfarenhetsutbyte, träning
med praktikfall,
grupparbeten, återkoppling
och personliga reflektioner. I

LÄS MER

LÄS MER

01/04/2019 - 02/04/2019

Key Account
Management
Utbildningen handlar om
vad Key Account
Management är och vad
innebörden är för dig och
ditt företag. Fokus ligger
också på
LÄS MER

ANVÄNDBARA LÄNKAR

Data- och

FÖLJ OSS

integritetspolicy

Mercuri International gör det varje år
möjligt för företag i över 50 länder att bli
mer effektiva när det kommer till
försäljning och ledarskap. Vi arbetar såväl
lokalt som globalt och erbjuder våra
kunder både kundanpassade lösningar
och branschexpertis. Vi låter resultat växa
genom människor och ger er de verktyg
och processer som krävs för att ni ska
kunna tackla era försäljningsutmaningar.
LÄS MER
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