Förändringsledning
100% onlineundervisning med 10 ECTS-poäng

Träna dig för att leda i förändring och
samtidigt skapa en god arbetsmiljö
Förändringar är utmanande och med en ständig teknisk
utveckling, behov av hållbara och flexibla strategier, nya
processer, organisationsförändringar, ökad tidspress
och större komplexitet i förändringar kan det vara en
utmaning att behålla lugnet och kontrollen när det
stormar omkring oss.
I denna utbildning kommer du att stärkas i hur du
påverkar och skapar framgångsrika förändringar så
att de fungerar i vardagen. Du får verktyg för att göra
förändring meningsfull och levande – både i en mer
begränsad förändringssituation eller när du ska leda
utvecklingen till en kultur som är mer agil, modig och
produktiv.

Utbildningens innehåll
• Förändringsprocessen: Vilka är de olika delarna i en
förändring, och vilka verktyg kan du använda när?
• Hur gör du och vad är effekten av de olika verktygen?
• Människan i förändring: Förståelsen av de mänskliga
reaktionerna på förändringar, hur du kan arbeta för
att möta olika reaktioner och samtidigt skapa motivation och arbetsglädje
• Ledarskap och medarbetarroller: Fokus på att identifiera styrkor och svagheter i de olika roller som
behövs i olika situationer
• Insikter och träning som förbereder dig att påverka
processen till framgångsrik förändring samt att skapa
resultat
• Du får din egna personliga profil med djup insikt i dina
egna prioriteringar

Utbildningens upplägg
Undervisningen pågår under 6 veckor och består
av webinarier (10 st) i kombination med virtuella grupparbeten. Vi förbättrar lärandet genom
online-baserade och praktikbaserade case – och
utnyttjar därmed alla fördelar som gamification och
simulering ger en inlärningsprocess.
Du förstår teorierna bättre, du kan se dem i ett
sammanhang, och du kommer genom simulering

och diskussioner att vara mycket bättre i stånd att
översätta teorin till praktisk tillämpning i din vardag.
Utbildningen sker i samarbete med Aarhus Business
Academy (www.eaaa.dk) som tillsammans med
Highlights examinerar dig, så att du tillgodoses dina
10 ECTS-poäng.

highlights.se

