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Anmäl dig till denna kurs om du vill:
Förstå mer om dig själv, dina
drivkrafter och varför du agerar och
reagerar på ditt sätt
Påbörja en utvecklingsresa för att bli
tydligare som ledare och person
Stärka din förmåga att kommunicera; att
göra dig själv förstådd och höra vad andra
säger
Förstå hur grupper utvecklas över tiden och
hur du kan stödja en positiv gruppdynamik
Få redskap för att lättare prioritera, fatta
beslut, initiera, driva och leda frågor i olika
situationer och sammanhang
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UCM
Urban Centre Management
Utbildningen vänder sig till dig som har en profession som
centrumutvecklare, cityledare eller centrumledare.
Centrumutvecklare, SSYK 1233
Yrkesområde: Ledningsarbete
En Centrumutvecklare har ansvar för strategiska övergripande frågor och
utveckling, kan ansvara för uthyrning i gallerior och köpcentrum. Personalansvar
för marknadskoordinator, centrumledare, oftast anställd av ett fastighetsbolag,
inhyrd konsult eller anställd av centrumbolag, näringslivsbolag. Utbildningen är
gedigen, oftast både praktiskt och teoretisk. Gedigen erfarenhet från handelsyrket,
erfarenhet från handel, marknadsföring och service. Oftast högskoleutbildad.
Centrumledare SSYK 3415
Yrkesområde: Försäljning, inköp, marknadsföring
Centrumledare är någon som ansvarar för ett köpcentrum (eller ev. en liten ort).
Denne person har ofta budget ansvar gällande marknadsföring och arrangemang
och rapporterar till någon form av styrgrupp, handelsförening eller
föreningsstyrelse. De har sällan personalansvar eller verksamhetsansvar. De har
ofta en bakgrund inom försäljning eller marknadsföring/marknadsekonom.
Cityledare SSYK 1233
Yrkesområde: Ledningsarbete
En Cityledare är oftast ansvarig för en större ort/stad och har budgetansvar och
ibland personalansvar och verksamhets ansvar. Ibland är en Cityledare VD och
lyder då under ABL vad gäller ansvar. Bakgrunden varierar och kan vara ekonom,
marknadsföring, fastighetserfarenhet, försäljning eller en bakgrund inom kommunal verksamhet.

PROGRAM

Ledarskapsutveckling
Vill du förstå mer om dig själv och dina drivkrafter, bli bättre på att prioritera och
planera, få arbetsgrupper att bli mer effektiva och samarbeta åt rätt håll? Denna
kurs ger dig verktyg för att leda, öka motivationen och coacha dig själv och dina
medarbetare och andra du samarbetar med. Självinsikt, kommunikation, ge och ta
feedback, giraffspråket, att delegera, grupputveckling, och uppdrag, mål och
personlig effektivitet är några av rubrikerna i denna kurs. Tidigare deltagare vittnar
om att förutom konkreta verktyg gav kursen en personlig utveckling till att bli en
tydligare och mer medveten ledare med ökad stadga och förmåga att leda sig själv,
grupper och verksamheter framåt.

Tisdag 31 januari kl 12.00-21.00
Ledarskap och kommunikation
•
Chef. ledare, coach
•
Kommunikation och feedback
•
Giraffspråket
•
FIRO - grupputveckling
Onsdag 1 februari kl 09.00-18.00
Myers Briggs Type Indicator – personlig utveckling och team
•
Vem är jag, vem är andra
•
Varför agerar och reagerar jag som jag gör
•
Skillnader och vanliga missförstånd pga typ-personligheter
•
Hur vi föredrar att lägga upp vårt arbete, ger ut och tar emot
information, var vi naturligt riktar vår uppmärksamhet
Torsdag 2 februari kl 08.30-15.00
Framåt
•
Personlig effektivitet
•
Hållbara mål och utveckling
•
Uppdrag, prioritering och planering
•
Personlig utvecklingsplan
Utbildningen genomförs av Helena Sund, Sund Resurs
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Sedan år 1999 har Sund Resurs erbjudit öppna och företagsanpassade kurser
inom sälj, ledarskap och affärsutveckling. Genom åren har Sund Resurs
samarbetat med olika city och centrumorganisationer i utvecklingsprojekt och
med verksamhets- och ledarskapsutveckling.
Sund Resurs ledord
Skratta mer, våga mer och tro på mer!
All hjärnforskning visar att lusten och en positiv tilltro på den egna förmågan
ger bestående resultat. Efter ett utvecklingsprogram med oss har du haft roligt,
skrattat med dig själv och andra och också fått med dig insikter, verktyg och
tekniker hem för att skapa en bestående förändring i vardagen.

Om Helena Sund
Helena Sund har alltid varit intresserad av vem vi är
som människor och hur vi relaterar och kommunicerar
med varandra. Helena är sedan början av 90-talet
flitigt anlitad som inspiratör, utbildare och coach  inom
områden som rör utveckling av organisationer och
människor. Efter universitetsexamen arbetade hon
parallellt som professionell musiker och verksamhetsutvecklare/ utbildare. Helena har löpande fortbildat
sig inom psykologi, kommunikation, marknadsföring
och ledarskap och har arbetat med en mängd olika
företag och organisationer kring förändringsarbeten,
teamutveckling, ledarskap och säljträning. Mer än
500 personer har blivit diplomerade i Helenas öppna
utbildningar i ledarskapsutveckling, och 300 personer
examinerats i Sund Resurs projektcoachutbildning.
Utöver coach- och ledarskapsträning arbetar Helena
med ledningsgrupper, handledning av grupper och
som executive coach.
Kursledare är Helena Sund,
Sund Resurs
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KURSLEDNING

Om Sund Resurs
Sund Resurs är ett utbildningsföretag i Malmö som arbetar med utveckling av
individer, företag och organisationer. Sund Resurs består av erfarna pedagoger
med mångårig erfarenhet av olika former av utbildningar och projekt inom
våra respektive verksamhetsområden.
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Anmälan:
Anmäl dig senast den 15 december 2011. Antalet platser är
begränsat till 15 personer. Vi tillämpar ”först-till-kvarn”principen.
Anmälan görs till: anmalan@svenskastadskarnor.se
Deltagaravgift:
14 900 kr för dig som är medlem i Svenska Stadskärnor eller
Centrumutvecklare.se. För övriga är deltagaravgiften 19 900
kr. Hotell kan du boka genom oss, två nätter  i enkelrum på
Scandic Rubinen för 2520 kr. Gäller ankomst 31 januari och
avresa 2 februari. Moms tillkommer.
I deltagaravgiften ingår kursen inkl Myers Briggs Type
Indicator, tre luncher samt gemensam middag första kvällen.
Deltagaravgiften faktureras i samband med din anmälan.
Anmälan är definitiv. Får du förhinder kan du överlåta
platsen på en kollega. Fram till 14 dagar innan kursstart
kan du avboka mot läkarintyg, Vid avbokning med läkarintyg
senare än 14 dagar innan kursstart återbetalas 50% av
deltagar avgiften

UCM
Urban Centre Management
UCM, utbildningar inom Urban Centre Management
arrangeras av Svenska Stadskärnor i samarbete med
Centrumutvecklare.se, Fastighetsägarna GFR och Svensk Handel.

Aktuella utbildningar inom ramen för UCM:

Frågor?
Vänd dig till oss i kurskollegiet
Svenska Stadskärnor Jeanette Berggren
019 - 672 18 30
jeanette.berggren@svenskastadskarnor.se
Centrumutvecklare.se Marlene Hassel
070-657 52 99
marlene.hassel@solkarnan.se
Fastighetsägarna GFR Tomas Kruth
036-30 49 82
tomas.kruth@fastighetsagarna.se

• UCM Ledarskap, arrangeras 3 dagar, 31 januari-2 februari
• UCM Professional Basic, 3 dagar, 12-14 juni
• UCM Professional Update, 5 dagar, 21-23 augusti +
19-20 september
• UCM Professional Basic, 3 dagar, 6-8 november

IHH vid Högskolan i Jönköping /
Jordbruksverket Lars Pettersson

Plats och ort för respektive utbildning är under planering,
se uppdatering på www.svenskastadskarnor.se

Handelshögskolan vid Göteborgs
Universitet / ZÖK Martin Öberg

Läs mer på www.svenskastadskarnor.se
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Svensk Handel Pernilla Seger

