
Ledarskap i flow
- Konsten att leda i förändring

och kaos

Hur du behåller ditt lugn oavsett omständigheter

Hur du alltid tar beslut av inspiration istället 
för desperation

Vad avgör din organisations framgång?

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Ledarskap i flow - Konsten att leda i 
förändring och kaos! 

Som ledare är det viktigare än någonsin att du visar vägen för din 
personal så att de kan behålla sitt lugn i dessa tider av förändring. 
Ditt stöd och din klarhet är helt avgörande för din organisations 
framgång.

Har du vad som krävs för att lyckas behålla ditt lugn och således vara 
en trygg stöttepelare i din organisation?

Kan du med lätthet anpassa dig till oförutsedda och oväntade 
situationer? 

Är du kreativ i de stunder då det krävs de bästa lösningarna? 

Under en heldag kommer Tomas Lydahl, f.d. vd på Sveriges andra och 
Europas tredje bästa arbetsplats när det gäller arbetsglädje, att visa 
dig hur du kommunicerar på ett coachande sätt, hur du lyssnar bortom 
orden som sägs, hur du skapar en arbetsplats som medarbetarna 
älskar att komma till varje dag, och mycket mer.

Tomas Lydahl är född och uppvuxen i Ystad. Han har haft en 
framgångsrik karriär, varav 18 år i USA, inom hotellbranschen 
och försäljning. 2010 debuterade Tomas som författare. 

Som tillfällig VD tog han 2013 hem titlarna Sveriges andra och 
Europas tredje bästa arbetsplats när det gäller arbetsglädje, 
enligt organisationen Great Place to Work. Tomas har även 
arbetat som konsult och coach åt företag där fokus var att 
minimera stress, press och oro.
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INNEHÅLL

Under en heldag kommer föreläsaren, författaren och coachen Tomas Lydahl 
att visa dig:

• Hur du alltid behåller ditt lugn i stunder av förändring och kaos

• Hur du guidar dina medarbetare igenom förändringsarbeten med 
inspiration och nyfikenhet

• Hur du kommunicerar för största möjliga förståelse

• Hur du lyssnar bortom orden som sägs

• Hur och när du planerar för bästa möjliga produktivitet

• Hur du hittar din obegränsade kreativitet

• Hur du bemöter förväntningar och krav från dig själv och andra

• Hur du undviker missförstånd och konflikter

• Hur du blir den bästa versionen av dig själv i de mest utmanande 
stunder

• Hur du alltid tar beslut av inspiration istället för desperation

• Hur du balanserar livspusslet och är närvarande i varje stund på jobb 
och hemma
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Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanovaacademy.se eller 
kontakta Viktoria Hörnlund,  
Direktnummer: 0761-44 41 53.  
viktoria.hornlund@hexanova.se

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 5 490:-   
Boka 1 mån innan kursstart  

& betala endast  4 990:- 
 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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