Leadership Mastery Program

Varför lyckas vissa ledare bättre än andra?
Svaret är att det är den trygga, tydliga och modiga ledaren som avgör framgången.
Det är min erfarenhet efter 25 års arbete med ledar- och teamutveckling.
Trygghet i självledarskapet i en stressig och föränderlig värld är en av nycklarna för
att orka skapa resultat och utveckla verksamhet, team och sig själv.
Tydlighet i det yttre ledarskapet är viktigt för att med kraft och engagemang leda till
rätt mål och vision.
Mod för att stå tydligt, kunna fatta jobbiga beslut och genomföra, för ingen ledare
kan klamra sig fast vid det gamla när den nya tiden kräver engagemang, nytt sorts
ledarskap och utveckling. Mod skapar man varje dag. Tillsammans. Det här
transformerar människor och resultat.
Jag har letat efter den perfekta utbildningen under hela mitt arbetsliv.
Den där utbildningen som innehåller allt jag som ledare och mina
favoritkunder behöver för att transformera oss, så vi kan transformera andra.
Det är därför jag byggt utbildningsplattformen Leadership Growth Academy
med mina ledarprogram och utvecklat en ledarskapsmodell, Dietmannmodellen.
Ett kraftfullt verktyg som gör det enklare och roligare att utvecklas för att bli modig
hållbar ledare som bygger framgångsrika team. Transformers nu och för framtiden.
Vi behöver fler trygga, tydliga och modiga ledare.
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Du som ledare har passionen att utvecklas. Jag har modellen, metoden och
verktygen som frigör din kraft. Tillsammans kan vi åstadkomma underverk.
Välkommen till en värld fylld av lust, mod och lönsamhet.
Välkommen till Partner In Progress och Leadership Growth Academy.

Filippa Dietmann VD/Grundare Partner in Progress

www.partnerinprogress.se
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Leadership Mastery Program
Leadership Mastery Program är programmet för dig kvinnliga ledare
som bestämt dig för att växa vidare som ledare. Du vill ha verktygen som tar ditt
ledarskap till högsta nivån. För det är där du ska vara - en transformer.
Känner du igen dig, blir du peppad och är villig att göra jobbet för att växa vidare
på riktigt, då är det här utbildningen för dig.
Jag leder dig genom de sju stegen som gör dig tryggare, tydligare och modigare i
ditt ledarskap. Som ledare, som chef, coach och människa.
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Du vill

Du vill

hantera konflikter och besvärliga
situationer ännu bättre
bli effektivare
sänka kraven på dig själv
slippa dåligt samvete
släppa kontrollen
stressa mindre
frigöra tid
att helheten ska fungera
ha roligt
bygga framgångsrika team

Du får

Broschyr
en inre ledarplattform
kunskap och verktyg för alla möjliga
ledar- och chefsutmaningar
metoder, modeller och teorier inom
ledarskap
coaching individuellt och i grupp
ett forum där du delar erfarenheter
tillsammans med andra
stöd, uppmuntran och utmaningar i
massor för att växa vidare
en spark i baken att bli den du ska
vara – en transformer
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I programmet jobbar du enskilt och tillsammans i en exklusiv grupp under nio
månader.
Utbildningen innehåller sju steg med en ny kurs varje vecka, webbaserade
gruppträffar på nätet två gånger i månaden, och fyra tillfällen en till en-coaching
under nio månader.
Det låter mycket och mastigt, men jag vet att hållbar utveckling kräver tid,
upprepning och uppföljning.
Utbildningen är webbaserad så du kan studera framför datorn i egen takt. Vi
varvar egenstudier med coaching individuellt och i grupp.
Hela gruppen träffas varannan onsdag eftermiddag i ett mötesrum på nätet.
Missar du ett möte spelas det in och du lyssnar på det i efterhand.
Vi delar insikter, erfarenheter och viktiga frågeställningar. Du ingår i erfa-grupp och
har en buddy.
Vi träffas fysiskt för ett boost-camp under utbildningen.
Du lägger ner ett par timmar i veckan på din egen utveckling, gärna mer. Det är
timmar som du har igen genom att du blir mer centrerad, fokuserad och effektiv i
arbetet.
Så gott som allt det vi går igenom har du användning av i det dagliga livet.
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PROGRAMMETS INNEHÅLL
A. Det trygga ledarskapet
Den första delen handlar om ditt inre ledarskap, med fokus på tryggt ledarskap.
Steg 1. Din självbild
Hur du fungerar - dina behov, dina rädslor, känslor och hur din hjärna fungerar
Sluta självsabotera
- hitta dina självhjälpare (30 dagars skrivövning).
Din självbild och din inre dialog
-Självkänsla, självförtroende, självkännedom och självtillit
Din personliga profil
-Extended DISC-profil; ledarskaps- och stressprofil
Steg 2. Din ledarplattform
Dina styrkor och utvecklingsområden
- du använder dina styrkor medvetet
Dina drivkrafter och kärnvärden
- du vet vad du vill och vad som är viktigt för dig
Steg 3. Bli långsiktigt hållbar
Din energi, motivation och hälsa - mat, motion och sömn - energi, din glädje och dina
vanor
B. Det tydliga ledarskapet
Den andra delen handlar om ditt yttre ledarskap; att leda i relation till andra, leda andra
och genom andra.
Steg 4. Ledaren
Du Inspirerar och övertygar
- Du leder så att andra vill följa dig.
Du kommunicerar så att det når fram
- Du syns, du hörs och gör skillnad.
Dina viktiga ledaregenskaper
-Ledarskapsindex
Steg 5. Chefen
Du styr i med och motvind
- Du står stadigt även när det blåser
Du hanterar konflikter och svåra människor
- Du skapar trygghet och tydlighet Du delegerar och effektiviserar
- Du frigör mer tid och låter andra växa
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INNEHÅLL FORTS
Steg 6. Coachen
Du kan coacha en medarbetare
- Du har coachfärdigheter, modeller och förhållningssätt
Du coacha hela teameet och leder processer
- Du har teamcoachfärdigheterna
- Du har nycklarna till teams framgång
C. Det modiga ledarskapet
Den tredje delen handlar om din transformation. Att integrera trygghet och tydlighet med
mod.
Steg 7. Transformationen
Du har modet att fundera över stora och svåra frågor.
Du tar ställning, står upp för och strider för det som behövs, på ditt sätt.
Du kliver in i din nya ledarroll helt och fullt på alla plan.
Det transformativa ledarskapet
Det trygga, tydliga och modiga ledarskapet
- Ditt bästa jag
Syftet i ditt ledarskap
-Varför du leder, egentligen
Visionen och missionen
- Effekterna av vad du skapar och hur ditt bidrag ser ut
Målen - Dit du ska och lite till
Du kliver fram -Du tar ställning
Det unika med dig -Vem du är
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Tidigare deltagare
deltagare tycker
Tidigare
tycker
"Filippa är unik på att kunna motivera och ta fram engagemang"
”Utbildningen har skapat en ovärderlig gemenskap mellan oss deltagare.
Att få ta del av andras, och dela med sig av egna, erfarenheter, tankar
och utmaningar har gett ytterligare en dimension till utbildningen och min
egen utveckling”
"Filippa ser människan bakom ledaren"
"Filippa är så professionell och stark som ledare. Hon håller oss i tempo
och utmanar oss"
”Jag har blivit utmanad i mitt sätt att tänka och kring mina sanningar om
mig själv, vilket gjort att jag vågat tänka och göra nytt”
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Nästa utbildningsstart är onsdagen den 6 februari 2019
Pris för programmet
Programmets värde:
135 000:Ordinarie pris:
98 000:Vid start den 6 februari 2019: 69 000:moms tillkommer

Det finns begränsat med platser.
Är du intresserad, kontakta mig så bokar vi in ett
upptäckarsamtal där jag berättar mer om utbildningen
och vi utforskar vad du vill med ditt ledarskap.
Är ni två stycken, kan jag justera priset.
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