
FÖRMANSUTBILDNING
”EN KEDJA ÄR ALDRIG STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK”

MÅLSÄTTNING

Förmansutbildningen ger dig de verktyg och färdigheter 
som du behöver för att framgångsrikt kunna agera som 
förman och leda och utveckla dig själv, dina anställda, det 
egna teamet eller den egna enheten. Genom utbildningen 
skapar vi en förståelse för kraven som ställs på förmän- 

nen i rollen som teamledare, chef och medarbetare. 
Som deltagare ger vi dig verktyg och metoder för att 
effektivt kunna leda och utveckla människor, processer 
och ekonomi. 

Hanken Fortbildning Vasa arrangerar under mars-maj 2016 den mycket uppskattade utbildningen 
för förmän. Förmansutbildningen är ett koncentrerat och praktiskt orienterat utbildningsprogram som 
lämpar sig för såväl anställda inom den privata som inom den offentliga sektorn. Programmet ger 
dig verktyg för att kunna agera som förman och utveckla dig själv och dina anställda. 

Vi har sedan 2007 arrangerat förmansutbildningar för anställda inom näringslivet och den offent-
liga sektorn, samt förmansutbildningar för arbetssökande. Totalt har drygt 200 personer genom åren 
deltagit i dessa utbildningar som genomgående fått mycket bra feedback.



FÖRMANSUTBILDNING 
”EN KEDJA ÄR ALDRIG STARKARE ÄN SIN SVAGASTE LÄNK”

I ledarrollen, som mellanchef i organisationen; som produktionschef, arbetsledare, projektchef eller teamledare; ställs kompetens-
krav som gäller generellt – oavsett bransch och verksamhet. Denna utbildning fokuserar på förmannens ledarskapsförmåga och för-
måga att leda människor mot uppställda mål. Utbildningen ger ökad självinsikt och flera konkreta verktyg för att hantera, analysera 
och påverka det som sker i mötet med de människor som man leder och samarbetar med. 

Som förman är man en viktig länk mellan sitt eget team och den högsta ledningen. För att uppnå framgång i arbetet krävs att man 
ständigt utvecklar sig själv och sin förmåga att leda andra samt att man har en tydlig och effektiv kommunikation med sina  
medarbetare.

MÅLGRUPP
Programmet riktar sig till personer i förmansställning, 
t.ex. arbetsledare, avdelningschefer, enhetschefer, 
projektchefer, HR-ansvariga och övriga verksamma 
inom förmans- eller sakkunniguppgifter. Av deltagarna 
önskas några års erfarenhet av förmansuppgifter.

INNEHÅLL
MODUL 1 
14 – 15 mars 2016
» Människor, kommunikation och ledarskap
» Att leda förändring och kunnande

MODUL 2 
25 – 26 april 2016
» Stora ledarskapsdagen 2016 i samarbete   
 med  CONDUCTUS
» Förmannens nyckelroll i organisationen
» Den välmående arbetsgemenskapen

MODUL 3 
24 – 25 maj 2016
» Praktisk juridik
» Företagsekonomi

Se hemsidan för mer detaljer kring innheållet

PRIS

PLATS

» 2.390 euro (+ moms 24 %) per deltagare 
» I priset ingår föreläsningar, individuella  
 arbeten, grupparbeten, distansuppgift,  
 kursmaterial, bok kring ledarskap, lunch,  
 kaffe och DIPLOM.  

» Utbildningen hålls mestadels i Vasa på 
 HANKEN Svenska handelshögskolan, 
 Biblioteksgatan 16

ANMÄLNING
» Du hittar tilläggsinformation om föreläsar-  
 profiler, programinnehåll och anmälning 
 på vår hemsida: 
 www.hanken.fi/sv/node/472679/ 

Yvonne Högholm, 040 3521 720
yvonne.hogholm@hanken.fi

KONTAKTUPPGIFTER
André Österholm, 050 3626 746
andre.osterholm@hanken.fi


