Hjälpmedel för chefen att skapa och leda vinnande team

- LedarskapsProfilen™ jämför ledarens och
medarbetarnas uppfattning om ledarskapet

Referens

I LedarskapsProfilen™ får ledaren möjlighet att
skatta sin förmåga och sina möjligheter att utöva ett
framgångsrikt ledarskap.
LedarskapProfilen™ visar på ledarens starka och svaga
sidor i ledarskapet. Den belyser bl a ledarens förmåga
att leda och skapa vinnande team.
LedarskapsProfilen™ kan med framgång användas
i ledarskapsprogram för att öka förståelsen för hur
olika ledarstilar samverkar och passar i den aktuella
företagskulturen.
Den ger underlag för behovsanpassad ledarskapsutveckling på olika nivåer i organisationen.
LedarskapsProfilen™ genomförs alltid tillsammans
med medarbetargruppen.

LKAB arbetar aktivt med såväl
arbetslags – som ledarutveckling.
En del i ledarutvecklingen är
arbetet med Ledarskapsprofilen.
Många medarbetare i företaget är
ovana vid att lämna direkt återkoppling till en överordnad och vi upplever
att det är lättare att få igång en dialog
kring ledarskapet i olika arbetsgrupper när vi har ett faktiskt resultat
att visa.
Såväl ledare som medarbetare i LKAB
upplever arbetet med Ledarskapsprofilen som positivt och flera säger
sig vilja göra en uppföljande profil för
att se om några förändringar uppnåtts. Ledarskapsprofilen är en del i
LKAB:s arbete med att skapa bättre
förutsättningar för ett coachande,
tydligt och kommunikativt ledarskap
som ska leda till utveckling av såväl
personal som verksamhet.

KOMPETENS I LEDARSKAPET
Det ger möjlighet för medarbetarna att få framföra
sina synpunkter på sin ledares olika kompetenser i
ledarskapet. Medarbetargruppens resultat läggs samman och jämförs sedan med ledarens uppfattning om
sig själv som ledare genom dubbla grafiska profiler.
Härigenom ser man tydligt likheter och olikheter i
bedömningen av ledarskapet och vad som bör utvecklas.
SKAPAR DIALOG
LedarskapsProfilen™ ger ett bra underlag för en dialog
med medarbetarna kring det egna ledarskapet men
skapar också möjligheter till erfarenhetsutbyte med
andra kollegor.

LedarskapsProfilenTM får endast genomföras av certifierad konsult.
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