KVÄLLSSEMINARIUM DEN 25 OKTOBER 2018 KL 17-19

Glöm motivation, satsa mera på din volitio!

S

nabba förändringar och slimmade resurser i organisationen utmanar ledarskapet kulturellt, organisatoriskt och individuellt. Hur håller du fokus på det väsentliga och får energin att räcka till?
Vårt seminarium handlar om hur du kan leda och utveckla volitio, verkställandeförmåga, på individ- och organisations-

nivå. Med internationell forskning och egna erfarenheter som grund belyser vi hur du genom att leda insiktsfullt kan stärka en
verkställandeförmögen organisation – långsiktigt och hållbart.

Frågeställningar
•

För att åstadkomma resultat krävs engagemang i målen för fokuserad
energianvändning. Men hur ser det ut i verkligheten? En tankeställare från
internationell forskning.

•

Led från motivation till långsiktigt verkställande, volitio; insikt om vad som
styr hur vi utnyttjar alla våra egna resurser samt yttre faktorer för att
skapa rätt resultat.

•

Läs av folk och fånga upp situationen i din organisation. Genom insiktsfullt
självledarskap och självreglering.

•

Hur ser du till att förnya din energi för hälsosamt hållbart ledarskap?

Om evenemanget
Dag: Torsdagen den 25 oktober 2018
Tid: kl 17:00 - 19:00 inklusive fikapaus.
Plats: Finlands ambassad, Gärdesgatan 11,
Stockholm.
Anmälan: Senast den 18 oktober 2018
på www.finsve.com/volitio
Deltagaravgift: Seminariet är kostnadsfritt.
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KVÄLLSSEMINARIUM PÅ FINLANDS AMBASSAD

Glöm motivation, satsa mera på din volitio!
Torsdagen den 25 oktober 2018 kl 17:00 - 19:00.
Finlands ambassad, Gärdesgatan 11, Stockholm.

Presentation av talarna

Camilla Sandström, Sweetpay.com
Camilla är Vice President Sales and Business Development
for Hotels på Sweetpay. Från sina tidigare uppdrag som

Riitta Eivergård, Pragmator Management AB.
Riitta arbetar professionellt med ledarutveckling och kommunikation både i Finland och Sverige. Från erfarenheter

VD på en koncern om 5 hotell, samt hotelldirektör/VD inom

av att ha tränat chefer i coachande ledarskap under många

Choice och Scandic, har Camilla lång erfarenhet av insikts-

år, har hon speciell fokus på hållbart hälsosamt ledarskap.

fullt ledarskap. Camilla delar med sig av sina erfarenheter,

Hur vi från inspiration och motivation går till långsiktigt

både framgångar och fallgropar med mottot: ”Tänk globalt,

verkställande och hur ledningssystem, individuellt stöd

led lokalt”.

och individens drivkrafter samverkar. Riitta är en van föreläsare och utbildare samt ICF-certifierad coach i näringslivet.
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