Väx i din roll, få inspiration och skapa resultat!

BOKA IN HÖSTENS
VERKTYGSUTBILDNING I
INTERN KOMMUNIKATION
Succén fortsätter! Det här är en utbildning för dig som förstår
att intern kommunikation är avgörande för framgång men
undrar HUR du ska lyckas. Är du kommunikatör så vill du
stärka dig i rollen som rådgivare och är du chef så vill du stärka
ditt kommunikativa ledarskap. Utbildningen genomförs
digitalt i tre dagar (spritt under fem veckor). Du får med dig
kreativa idéer, konkreta verktyg, inspiration och ett nätverk.
Du förväntas skrida till verket på en gång i form en av
hemuppgift som du redovisar vid sista tillfället.

Datum: 6 oktober + 7 oktober + 15 november
Tider: 09.00-15.00 på Zoom
Pris: 9900 kr exkl moms per deltagare

En prisvärd utbildning
med mycket innehåll!
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Det här en utbildning för dig som redan arbetar som ledare, HR eller kommunikatör och vill arbeta mer
medvetet och strategiskt med intern kommunikation. De teoretiska grunderna har du med dig sedan
tidigare, nu vill du ha ny inspiration och letar kreativa verktyg kring hur du ska få det att hända.
Kommunikationsverktyg är pedagogiska förklaringsmodeller som jag skapat för att utveckla ett sådant
abstrakt ämne som kommunikation. Efter genomförd kurs har du fått med dig kommunikationsverktyg till att
förbättra arbetslivet. Du har dessutom fått möjlighet att träna på dem i din egen verksamhet.

Över 20 kommunikationsverktyg ingår
Kommunikationsverktygen är skapade för att göra det svåra enkelt. Intern kommunikation är komplext, hur
börjar du, vad ska du göra och hur kan du arbeta både strukturellt och stärka kompetensen hos individen
samtidigt? Målet med verktygen är att skapa klarhet, att stödja deltagarna att hitta vägen framåt och göra rätt
prioriteringar. De flesta av verktygen är handritade och inbjuder till kreativitet. Exempelvis ingår verktyg för att
stödja kommunikativt ledarskap, kommunikationsplanera, förändringskommunikation, coachande förhållningssätt
visualisera strategier, skapa en kanalstrategi och mycket mer. Inför kursstart får du hela verktygslådan skickat till
dig som en pdf. Det är helt okej att göra om verktygen i ert egna grafiska manér men ange alltid källan. Efter
genomförd kurs får deltagaren full nyttjanderätt till verktygen i den nuvarande organisationen. Verktygen får
dock aldrig spridas till tredje part.

Anna Almberg - internkommunikationsgurun

Begränsat
antal platser

Anna Almberg är en av Sveriges främsta föreläsare inom intern kommunikation och kommunikativt ledarskap.
Hennes fasta övertygelse är att bra kommunikation är en förutsättning för ett hållbart arbetsliv. Mår människorna
bra gör organisationen också det. Hon hjälper organisationer och grupper att komma samman röra sig i en
gemensam riktning.

Läs mer och boka nu på www.annaalmberg.se

