
ledarskapsprogram
- För nyblivna chefer eller de som vill bättra på sin verktygslåda som chef
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utveckla
ledarskapet

tillsammans med 

Jenny Larsson 
från Bodymind Works

PS Partner Ledarskapsprogram i samarbete med Jenny Larsson:

Jenny Larsson har erfarenhet av att leda och utveckla grupper och verksamheter mot uppsatta mål 
och visioner. Hennes erfarenhet av ledarskap på både operativ och strategisk nivå i dynamiska och 
säljorienterade branscher har gett henne kunskap och erfarenhet av att arbeta proaktivt.
Jenny driver idag Bodymindworks, som syftar till att optimera ledare och medarbetares 
mentala och fysiska hälsa för hög prestation och välbefinnande över tid. Hon arbetar med 
utbildningar, workshops och individuell utveckling genom handlingsinriktad coaching och vi är stolta 
att nu lansera vårt samarbete.

Inför uppstart av ledarcoachingen får du genomföra en EQi 2.0 analys som mäter dina emotionella 
förmågor. En väl utvecklad emotionell intelligens är nära sammankopplat med en ledares framgång, 
prestation ochvälbefinnande. 

Vårt sätt att förhålla oss till både oss själva och andra är således avgörande för hur väl vi lyckas
såväl privat som i arbetet och under 7 månader ges tillfälle till nätverkande och utveckling av ditt 
ledarskap. 
Möjlighet till individuell coachning utanför programmet för de som önskar ytterligare fördjupning.



utveckling för ledare
PS Partner erbjuder tillsammans med Jenny ett effektivt ledarskapsprogram 
för dig som vill växa och utvecklas som ledare. Ledarskapsprogrammet har 
tagits fram i samarbete med företag i förändring och tillväxt för att tillse att 
behoven av verktyg och utveckling av ledare möts. 

Ledarskapsprogrammet är uppdelat på 7 moduler fördelat över 7 månader. 
Vi sätter ihop en grupp av 7-10 personer som träffas 1/2 dag per månad med 
hemuppgifter emellan, syftet är både att lära och att skapa nätverk för långsiktig 
förändring. 

Arbetssättet är tydligt styrt mot uppsatta mål direkt kopplat till dina verksam-
hetsmål som ledare. Fokus är på individuella behov och utmaningar.
Låter det intressant? Kontakta Anna Petersson PS Partner för mer information. 
Vi har ett begränsat antal platser så boka din plats så snart som möjligt.

Programstart 7/9 - 2017 
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programfokus
• Ledarskapets funktioner
• Kommunikation
• Coachande förhållningssätt
• Feedback
• Hållbart Ledarskap
• Det personliga ledarskapet
• Arbetsrätt
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