Processkonsultutbildning
En utbildning för dig som vill utveckla ditt systemiska och
processorienterade ledarskap så att visionen blir verklighet
Processledning på en högre nivå
för hållbart resultat
KURSLÄNGD:
Mannaz Processkonsultutbildning är till för dig som arbetar
som chef/ledare eller konsult med processledning och
förändringsprocesser i organisationer. Oavsett om du finns
i näringsliv eller offentlig verksamhet, är anställd eller driver
egen verksamhet, kommer du genom utbildningen att
utveckla din systemförståelse, din självinsikt och få nya
idéer och praktisk träning för att med nya verktyg skapa
involverande processer och hållbara resultat i
organisationen.

Närmast kommande tillfälle:
-

För vem?
En utbildning för dig som vill att visionen blir verklighet och
att resultatet blir långsiktigt hållbara i din organisation. Du
är chef/ledare eller konsult och arbetar med processledning
av utvecklings- och förändringsprocesser i organisationer, i
privat såväl som offentlig sektor.

Kursinnehåll
• Processkonsultens utgångspunkt och roll
• Komplexitetsteori, strategisk design och ledning av strategiarbete
• Praktisk förändringsmetodik, kunskapsteoretiska positioner, motstånd och interventionstekniker
• Design av förändringsprocesser, mobilisering på tvärs över gränser och processkonsulten som coach
• Det kreativa spänningsfältet, moraliska dilemman och hur man skapar mening och rörelse
• Utvärdering, reflektion, nya perspektiv och integrering i vardagen

Utbyte

Ditt utbyte
• en solid teoretisk grund att stå på som förändringsledare och chef i en komplex verklighet
• en fördjupad förståelse för strategiska förändringsprocesser ur ett systemteoretiskt perspektiv
• kunskap och verktyg för förändring av organisationer, team och individer
• insikt i hur teori och praktik hänger ihop med dina egna erfarenheter och ditt agerande i vardagsarbetet
• inspiration till att praktisera de nyaste metoderna och verktygen
självinsikt och personlig utveckling i rollen som ledare
• erfarenhetsutbyte i ett spännande nätverk med inriktning på utvecklingsfrågor

Din verksamhets utbyte
• ökad kundfokus i organisationer genom mindre förvaltande och byråkrati
• intern kompetens i förändringsledning som ger möjlighet till förutseende, planering och genomförande av stora
förändringsarbeten
• involverande processer i effektivare och mindre tidskrävande förlopp som skapar bestående resultat
• nöjda medarbetare och ledare som vill bidra till utvecklingen

Datum

Plats

Modul

Övernattning

Priset inkluderar :
Före utbildningen
• Digital tillgång till kursmaterial och inspirationsartiklar
Under utbildningen
• 5 utbildningstillfällen à två dagar vardera samt en uppföljningsdag
• Individuell träning och feedback från deltagare och undervisare
Efter utbildningen
• Utbildningsdiplom

Praktiskt genomförande
Utbildningen hålls i grupper med högst 18 deltagare.

Status

