Styrkeprogrammet
Styrkebaserad utveckling är vad det låter som – att basera utvecklingen på
styrkor. Vi är olika som individer, olika talanger, erfarenheter och har dessutom
helt olika krav på oss när det gäller vad vi ska prestera.
Om vi har begåvats med lätthet att tillägna oss vissa färdigheter, vore det slöseri
med möjligheter och resurser att inte förvalta och utveckla dem. Första steget i
den resan är att bättre känna till sina styrkor.
Programmet består av ett komplett paket med individuell coachning kopplat till
personligt styrketest, för att konkret sätta styrkebaserad utveckling i verket.
Till varje moment hör introducerande texter och modeller samt full support.
• 3 x 1,5 timmes coachning.
• Strengths Profile Expert-test inkl. personlig profilanalys.
• 3 temaområden med text, modeller och input.
• Modeller, tester, övningar och handlingsplaner.
• Löpande support under hela processen.
• Riktpris: 18.500 kr (ex. moms o ev. resor).
Strenghts Profile
är ett världsledande, webbaserat verktyg som öppnar helt nya möjligheter att
bedöma, utveckla och nyttja talang hos människor. Från och med våren 2019
finns Strenghts Profile på den svenska marknaden i och genom Kpedia AB.
Strengths Profile ger dig din unika profil av 60 allmänt förekommande och
centrala styrkor i förhållande till tre dimensioner:
• Utförande – Hur skicklig du är i användandet.
• Energi – I vilken grad du alstrar eller förbrukar energi.
• Användning – Hur ofta du använder dig av styrkan.
Strengths Profile-modell är ett verktyg som inte bara mäter utan också erbjuder
förståelse av dina styrkor så du kan dra mesta möjliga nytta av dem, bli mer
medveten om dina passioner och förmågor, och dessutom en medvetenhet om
hur effektivt du använder dem. Utmaningen ligger sedan i att utforma strategier
för att maximera tillväxtpotentialen, minimera svagheter och optimera prestanda
och välbefinnande.
Full tillgång till Kpedias bibliotek av modeller, mallar, formulär och artiklar,
och supporten innebär att du har ett personligt bollplank när helst du behöver.
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Målgrupper
• För personer i professionell
chefsbefattning, ledningseller nyckelfunktion.
• Ledningsgrupper

Tem aom råden
1. Introducerande samtal
och personlig coachning kring
chefsroll, personligt varumärke
och uppdragets förutsättningar.

Start
Löpande och flexibel enligt
överenskommelse.

2. Strengths Profile Expert-test
3. Personlig profilanalys,
reflektioner och slutsatser.

Ledning

4. Mål, motivation och
handlingsplan.

Niklas Josefsson, certifierad &
ackrediterad ledarskapskonsult.

Information
Ytterligare information om Strength Profile
och andra former av ledarsupport finns
på www.kpedia.se
Tveka inte att kontakta mig direkt vid frågor
eller speciella önskemål.
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