Nyhetsbrev.
Problem att visa det? Se det i webbläsaren.

Nyheter från branschen direkt i din inkorg

Tema - Utvecklande Ledarskap
Idag säger vi hej till våren och skickar några ord om ledarskap.
Jag vill lyfta fram vår utbildning Utvecklande Ledarskap, som
direkt vänder sig till dig som vill gå vidare till en chefsroll eller till
dig som är chef, ledare eller projektledare och önskar skapa en
arbetsmiljö som plockar fram det bästa både hos dig och dina
kollegor/anställda.
Vi behöver verktygen för att vara chef och det är något som vi på
One Academy bestämt oss för att hjälpa till med.
Längre ner i nytesbrevet har vi ett erbjudanden till Er och om ni
har frågor så är ni alltid välkomna att höra av er till oss så rätar vi
ut alla frågetecken.
Ann Bertling
VD

One Academy sätter "örat mot rälsen"

Vi ställer några frågor avseende chef och ledarskap till Jonas Friberg eller "mannen som
tog tåget"
Du har precis gått en Utvecklande Ledarskap (UL) hos One Academy, enligt
Försvarshögskolans koncept för en av de främsta utbildarna på FHS, stämmer det?
-Ja det har jag under november månad 2021
Vad jag förstod så ville du fortsätta din utveckling inom ledarskap och valde att gå UL hos
One Academy, berätta om din upplevelse och vad du har fått med dig som du direkt kan
använda i ditt arbete.
-UL är en av många ledarutbildningar jag gått. UL ger en snabb verktygslåda och
reflektionsverktyg för att vara en effektiv och modern ledare. Jag har fått med mig att jag
som ledare blir bättre i att nå resultat i min verksamhet tillsammans med mina
medarbetare om jag är empatisk och får människor med mig. Förmåga till empati kommer
från att känna sig själv väl. Gott ledarskap är därmed god självkännedom.
Jag förstår, hur kommer du att gå vidare utifrån din nyvunna kunskap?
-Denna kunskap kommer jag alltid använda i att förstå hur jag skall få andra att
tillsammans med mig skapa värde för min organisation
Tack Jonas för att vi fick störa dig och välkommen tillbaka!

Utvecklande Ledarskap
(Försvarshögskolans koncept) 4 dgr

För intresseanmälan

Alexander Lindvall
Alexander Lindvall arbetar hos oss inom sälj- och
marknadsföring.
Vill ni veta mer om vår 4 dagar utbildning i Utvecklande
Ledarskap så välkommen att ringa eller maila Alexander.
alexander.lindvall@oneacademy.se

Vi levererar högkvalitativ praktisk
utbildning som genererar affärsmässiga
och drivna inköpare och upphandlare
samt . Läs mer
Besök oss på vår webbplats eller följ oss i våra sociala kanaler.

För frågor kring layout eller innehåll i nyhetsbrevet vänligen maila till Rosanna Bertling

Du får dessa nyheter eftersom du är en kund eller kontakt till oss eller för att du har skrivit upp dig på vårt
nyhetsbrev. Skulle du vilja avsluta din prenumeration, klicka här.

