Praktisk ledarutveckling
En modern utbildning för framtidens ledare
Praktisk ledarutveckling är en modern utbildning för dem som vill göra
karriär i butik. Utbildningen stärker
deltagarnas självkänsla och ökar deras motivation. Den utvecklar dem i
ledarrollen och tränar dem i att fatta
beslut.
Praktisk ledarutveckling är utbildningen som tar fram det bästa ur deltagarna och som levererar resultat
tillbaka till butiken.

Ur innehållet:
• Ekonomi & lönsamhet

• Marknad
• Ledarskap
• Beteendeprofil—IDI
• Presentationsteknik
• Effektiv drift
• ICA-kunskap
• Framtidens handel
• Kommunikation

Vill du veta mer, www.vizuera.se eller kontakta oss på info@vizuera.se

Mer självgående ledare – träning i coachande samtal, konflikthantering, konsten att ge feedback och hur man genomför medarbetarsamtal.
Effektivare ledare – Bli bättre på uppföljning genom förståelse för planering och prioritering. Bra rutiner och system vinner tid.
Bättre beslutsfattare – Våga ta beslut och få förståelse för konsekvenserna. Bli mer trygg och säker i beslutsfattandet och kontrollera om det
finns tillräckligt med information för att kunna fatta beslut. Vi tillgodoser
olika hjälpmedel och träning i deltagarnas beslutsfattande.
Ger ledare som levererar – Deltagarna tränas i att leverera utifrån
vad det egna företaget vill ha och vad deras kunder önskar. Vi har en
lönsamhetsskola där vi jobbar med nyckeltal, system och organisation.
Därefter får deltagarna göra en personlig handlingsplan för sin framtid.
Detta är en helt fantastisk utbildning som är oerhört populär, eftersom
den lyfter deltagarna till en mycket högre nivå snabbt!
”Jag gick PLU 2012-2013 och hade då fått en
ny roll som personalansvarig i en Supermarketbutik. Jag hade inte gått några stora utbildningar inom ICA tidigare innan jag fick
chansen att gå denna. Jag har väldigt mycket
positiva minnen från utbildningstiden med
utmanande uppgifter både inom ekonomi,
marknadsanalyser och framför allt stort fokus
på den personliga
utvecklingen och
ledarskapet.
Jag kände att jag
växte mycket
mentalt under
denna tid och blev
både tryggare i
mig själv och säkrare på hur jag kunde utveckla mitt ledarskap. Kontakten mellan oss deltagare var väldigt öppen och det kändes som att vi lyfte
varandra och hjälptes åt att utvecklas.
Jag skulle vilja lyfta fram gemenskapen mellan oss deltagare, utbildningsplanen, seminarieuppbyggnaden och kursledarna, för det tillsammans gjorde verkligen att det blev ett bra
utbildningsår.
Mitt mål var då att bli ICA-handlare och detta
var starten och första delmålet på den
vägen.”
Anna-Lena Hesselgren, stf handlare ICA
Essingen

När?
•

Januari 2019

Pris?
•

39 000 Koronor

För vem?
•

Butikschefer

•

För de som har ett avdelningsansvar eller ska få ett.

•

För de som vill göra karriär i organisationen och som har ambitioner att på sikt bli butikschef
eller handlare.

Upplägg
•

Fyra seminarier á fyra dagar.
Två seminarier per termin. Totalt 16 dagar.

Boende
•

Internat

Antal deltagare
•

Gruppstorlek 20-30 personer

info@vizuera.se

