Ledarprogrammet
Bli en ännu bättre ledare för sociala företag.

Orter: Luleå, Sundsvall,
Örebro, Gävle, Hässleholm,
Norrköping, Göteborg
(datum på nästa sida).
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Upplägg: 8 tillfällen under 2 år
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Pris: Utbildningen är kostnadsfri. Fika och lunch ingår.
Ersättning: Reseersättning för
de som har längre än 5 mil till
utbildningsorten.
Examensbevis: Diplom

+

Kvalificerad nivå

Vi erbjuder även ett kvalificerat
programför dig som tidigare
gått ledarutbildningar, har goda
förkunskaper eller har arbetat
längre som ledare i ett socialt
företag. Endast 25 platser!
Ort: Stockholm
Kryssa i ”kvalificerad” vid
ansökan och motivera varför.

Längd: 3 dagar
Innehåll: Öka dina kunskaper och lär dig modeller för hur

du kan möta medarbetares behov av stöd och ledarskap.
Lär känna olika ledarstilar och bli medveten om din personliga ledar- eller kommunikationsstil.

Ansök direkt på
coompanion.se/ledarprogrammet
Start: november 2018

Jag, du och gruppen – utvecklas som ledare

Ordning och reda på företaget
Längd: 3 dagar
Innehåll: Lär dig effektivisera ekonomi, administration,

offerering, leverans och fakturering. Hur du och gruppen kan
arbeta med delaktighet i företaget utifrån kooperativt ägande.
Få ökade kunskaper om arbetsrättens grunder.
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Affärsutveckling och affärsmannaskap
Längd: 2 dagar
Innehåll: Få en bättre affärsmässighet i verksamheten!

Du får övergripande förståelse för affärsplanens delar och
grundläggande kunskaper för att utforma en marknadsföringsplan. Sätt ekonomiska mål, lär dig leda företagets
säljarbete och att visa företagets sociala nytta.

Coaching hos företaget

Mellan utbildningstillfällena håller ASF Akademin i kostnadsfri
coachning på plats hos företaget, upp till 18 timmar under programmet. Där ingår även kompetensutvecklingsinsatser för medarbetarna. Företagets lokala kontaktperson kartlägger behovet
och planerar coachningen tillsammans med deltagare och utbildningsleverantör.

Det här är ASF Akademin
Vi vill att arbetsintegrerande sociala företag ska vara det självklara valet för
myndigheter som stöttar människor påväg tillbaka till arbete. Därför utbildar
ASF Akademin företag runt om i landet för att deras arbetsträning ska bli
ännu bättre och kvalitetssäkrad. Projektet utbildar även ledare i företagen
för att kunna möta de unika förutsättningar som finns i just sociala företag.
ASF Akademin är ett ESF-projekt som pågår till augusti år 2020.

Kursstart hösten 2018
Luleå 15 november
Sundsvall 28 november
Örebro 26 november
Gävle 14 november
Hässleholm 8 november
Norrköping 5 november
Göteborg 12 november

Kontakta oss!
Sebastian Öhman
076-3791468
sebastian.ohman@coompanion.se
www.coompanion.se/asf-akademin

EUROPEISKA UNIONEN

Europeiska socialfonden

ASF Akademin samlar in personuppgifter genom ansökan till utbildningar, i enlighet med GDPR. Vi använder
dina personuppgifter för att kunna redovisa till ESF-rådet, som medfinansierar tiden för deltagarnas medverkan. Uppgifterna sparas i fyra år efter projektets slut.

