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Chefsförsörjningsprogram. 

Introduktion 
En av de största utmaningarna som framtidens organisationer står inför är att hitta rätt person på rätt 

plats. Att hitta rätt chef på rätt plats är en ännu större utmaning. 

Av de chefsrekryteringar som genomförs i Sverige så är det ca: 50% som lyckas i sina uppdrag 

resterande slutar eller får avsluta sina uppdrag.  

Chefsrekrytering är en komplex och kostsam investering.  

Lösning – erbjudande 
Därför är en stor framgångsfaktor att hitta talanger i den egna organisationen, att hitta den 

inneboende potentialen hos människor som vill utveckla sina kompetenser inför ett kommande 

chefsuppdrag är ofta en mycket effektiv metod för att säkra sin chefsförsörjning. 

Tjänster 
Syfte med utvecklingsprogrammet är att: 

  

- Få en fördjupad insikt om dina styrkor och förbättringsområden i ditt ledarskap. 

- Utveckla entreprenöriella kompetenser som ger dig förutsättningar att hantera osäkerhet och 

agera på möjligheter.   

- Lära dig hur du arbetar med hållbar förändring genom styrkebaserat ledarskap. 

- Ge dig bästa förutsättningar för att i framtiden starta en ny karriär som chef. 

 

Innehåll:   

 

• Mina styrkor och förbättringsområden 

• Min förmåga att skapa engagemang 

• Min förmåga att hantera utmanande situationer: 

- Lösa problem   

- Hantera känslor 

- Hantera motgångar 

- Hantera osäkerhet 

• Min förmåga att arbeta tillsammans och genom andra 

 

 

Utvecklingsinsatsen kan beskrivas som en process där teori och praktik blandas och där deltagarna 

får ”lära genom att göra”. Under utvecklingsinsatsen kommer deltagarna att genomföra konkreta 

uppdrag som skall återkopplas till kursledningen. 

 

Utvecklingsinsatsen pågår under ett år och innehåller 12 utbildningsdagar, egna uppdrag mellan 

utbildningsdagarna samt ”skuggning” av erfaren chef. 
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