
Circle Leadership

Circle leadership – utvecklar emotionellt intelligent ledarskap
för att möjliggöra organisationers högsta potential

Varför?
Ur frustrationen av att under många år varit del av, och arbetat med, organisationer
med outvecklat emotionellt ledarskap har det här programmet skapats. Gapet vi ser
i den moderna ledarskapskulturen handlar mycket om att vi inte tar in komplexiteten
och djupet av att vara en hel människa. Den bristen begränsar potentialen och
riskerar välmåendet hos både ledare och medarbetare vilket i förlängningen leder till
försämrade resultat på alla plan. I programmet har vi samlat de pusselbitar som
behövs för att brygga gapet och skapa trygga ledare.

Hur?
Vi hjälper ledare att utveckla sig själva och sitt ledarskap. Med utgångspunkt i att
möta ledarna där de är och genom upplevelsebaserade sessioner och konkreta
verktyg skapar vi den faktiska erfarenheten av att leda ifrån ett tryggare nervsystem.
Eftersom vi vågar möta hela människan skapas en ökad förkroppsligad kapacitet till
att hantera vardagens alla utmaningar och ständiga förändringar.

Vad som händer i varje session och vilka pusselbitar som
behövs bestäms till stor del av gruppen och det aktiva
lyssnandet hos oss som coacher. Innehållet fokuserar på
verktyg kring kommunikation, att skapa psykologisk trygghet,
kroppskännedom, aktivt lyssnande, konflikthantering,
nervsystemsreglering och ökad närvaro.

Ledarna kommer att utveckla sitt självledarskap och därmed få
ett ökat självförtroende att implementera verktygen samt lita
på sin egen förmåga. Det här är innebörden av ett emotionellt
intelligent ledarskap vilket leder till en organisation i sin högsta
potential.



Vilka är vi?

Vi stöttar organisationer och företag till att skapa emotionellt intelligenta och trygga
ledare. Ledare som sen från sin högsta potential kan sprida sin visdom och skapa
fantastiska arbetsplatser och resultat!

Jag, Mattis Norrvidd, har utöver min erfarenhet som
kursledare, coach och föreläsare även över 10 års
erfarenhet som civilingenjör och projektledare på olika
konsultbolag. I mitt arbete som konsult blev det
uppenbart för mig hur mycket bättre vi kan må om vi
skapar mer psykologisk trygghet i företagskultur och i
vårt ledarskap som chefer eller projektledare. Jag leder
program, har teambuilding och coachar både anställda
och chefer med fokus på självledarskap, trauma-
informerat ledarskap. Bla. certifierad master coach via
Elementum Coaching institute.

Jag, Helena Önneby, har över 15 års erfarenhet av att
jobba med HR-frågor och att coacha och stötta ledare
och chefer i det daglig arbetet. Efter att ha jobbat
många år som HR-chef i byggbranschen har jag de
senaste åren jobbat som HR-konsult och coach och
utbildat ledare och team inom självledarskap,
stresshantering och emotionell intelligens. Jag har
skrivit två böcker, Kraften kommer inifrån och Det inre
skiftet och är certifierad ICF-coach och Heartcentered
Leader.

Om du är nyfiken vad vi skulle kunna skapa tillsammans för ditt företag tveka inte på att höra
av dig så bokar vi in ett förutsättningslöst samtal.  Varma hälsningar, Mattis och Helena!

Mail: mattis@comecloser.nu, helena@onneby.com
Telefon: 070-6231462
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