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Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man
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Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man
ska arbeta med i synnerhet.
Programmes från Rilke, för att tillgodose behovet av utbildning för chefer och l
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Ledarutbildning
Executive Diploma Education

Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man
ska arbeta med i synnerhet. Vi arbetar därför med Executive Diploma Education
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Ledarutbildning
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Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man

arbetar därför med Executive Diploma Education
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Ledarutbildning
Management

Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man

arbetar därför med Executive Diploma Education
för att tillgodose behovet av utbildning för chefer och l
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Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man

arbetar därför med Executive Diploma Education
för att tillgodose behovet av utbildning för chefer och l
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Ledarskap handlar om att nå resultat genom andra. För att lyckas med detta krävs
att man har kunskap om både sig själv, människor i allmänhet, och dem som man
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Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
Steg I
Medan den operative ledaren står
dagliga resultatet, är det strategiska ledarskapet
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Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
Steg I är inriktat på att utveckla ett strategiskt ledarskap.
Medan den operative ledaren står
dagliga resultatet, är det strategiska ledarskapet
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Fakta, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad
som får människor att arbeta mot givna mål.
Förståelse för hur dessa fakta kan appliceras på en arbetsplats som skapar insikt.
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Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
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Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
är inriktat på att utveckla ett strategiskt ledarskap.
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Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
är inriktat på att utveckla ett strategiskt ledarskap.

mitt i verksamheten, och är
dagliga resultatet, är det strategiska ledarskapet

det strategiska ledarskapet
Och att fatta beslut är en av de viktigaste ak

lära sig att koppla verksamhetens mål med dem som m
formuleras för att attrahera dem som ska hjälpa till at

känna större arbet
riktas mot de mål som ska nås.

Frågor som ledare har brottats med, och som först nu kan ges vetenskapliga svar.
finns den kunskapen tillgänglig och vi har paketera

, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad
som får människor att arbeta mot givna mål.

för hur dessa fakta kan appliceras på en arbetsplats som skapar insikt.
vända dessa insikter på den egna verksamheten.

i att använda dessa insikter i sitt eget ledarskap.

ya förhållningssätt arbetas

utvecklingsresa med programmets
tive Diploma Education I, Management är den första i en svit av utbil

Executive Diploma Education II, Str
färsplan, förändringsarbete och stra

Board här är inriktningen att utveckla dial
gen med styrelse, och fungera tillsammans med den.

Martin E. P. Seligman - Mihály Csíkszentmihályi
oseph O´Connor - Gordon Dryden

Daniel Kahneman
Rupert Brown

info@spantet.se, www.rilkeonline.com

ndividuella utbildningar med personliga möten
i Sverige. Tidigare version översatt till

vänt i 10 länder. Uppskattat bland 1000
n eller kultur. Bygger på

skapligt råd finns

Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg
är inriktat på att utveckla ett strategiskt ledarskap.

mitt i verksamheten, och är
att hela tiden

det strategiska ledarskapet blir bättre på både pr
Och att fatta beslut är en av de viktigaste ak

lära sig att koppla verksamhetens mål med dem som m
formuleras för att attrahera dem som ska hjälpa till at

känna större arbetsglädje.
riktas mot de mål som ska nås.

Frågor som ledare har brottats med, och som först nu kan ges vetenskapliga svar.
har paketerat den

, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad

för hur dessa fakta kan appliceras på en arbetsplats som skapar insikt.
vända dessa insikter på den egna verksamheten.

i att använda dessa insikter i sitt eget ledarskap.

arbetas in, vilket

programmets
är den första i en svit av utbil

Executive Diploma Education II, Str
ategisk komm
är inriktningen att utveckla dial

gen med styrelse, och fungera tillsammans med den.

ly Csíkszentmihályi
Gordon Dryden -

Daniel Kahneman - Malcolm Gladwell
Rupert Brown - Anthony Giddens

www.rilkeonline.com

. Tidigare version översatt till
vänt i 10 länder. Uppskattat bland 1000-tals ledare

på det allra senaste inom
skapligt råd finns för kvalitetssä

Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg

mitt i verksamheten, och är med och skapar det
hela tiden ligga steget före.

blir bättre på både pr
Och att fatta beslut är en av de viktigaste ak

lära sig att koppla verksamhetens mål med dem som målen ska nås
formuleras för att attrahera dem som ska hjälpa till at

glädje. Hur man
riktas mot de mål som ska nås.

Frågor som ledare har brottats med, och som först nu kan ges vetenskapliga svar.
t den i fyra beståndsd

, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad

för hur dessa fakta kan appliceras på en arbetsplats som skapar insikt.
vända dessa insikter på den egna verksamheten.

i att använda dessa insikter i sitt eget ledarskap.

i sin tur gör att leda

programmets övriga utbil
är den första i en svit av utbil

Executive Diploma Education II, Strategy
tegisk kommunikation

är inriktningen att utveckla dial

ly Csíkszentmihályi - Ida Flink
- Jeannette Vos

Malcolm Gladwell
Anthony Giddens - Gu

www.rilkeonline.com

. Tidigare version översatt till
tals ledare och har

det allra senaste inom
för kvalitetssäkring.

Rilkes Executive Diploma Education är en utbildningssvit i tre steg:

med och skapar det
steget före.

blir bättre på både problem-
Och att fatta beslut är en av de viktigaste aktiviteter-

len ska nås
formuleras för att attrahera dem som ska hjälpa till att nå må-

man får grepp

Frågor som ledare har brottats med, och som först nu kan ges vetenskapliga svar.
fyra beståndsdelar:

, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad

för hur dessa fakta kan appliceras på en arbetsplats som skapar insikt.
vända dessa insikter på den egna verksamheten.

gör att ledar-

utbildningar
är den första i en svit av utbildning-

tegy Fokus lig-
ion.

är inriktningen att utveckla dialo-

Ida Flink -
Jeannette Vos -

Malcolm Gladwell - K
Gun-

. Tidigare version översatt till
har

det allra senaste inom

med och skapar det

m-
r-

å-

Frågor som ledare har brottats med, och som först nu kan ges vetenskapliga svar.
lar:

, rönen från de mest namnkunniga forskarna i världen på områdena om vad

g-


