
Vill du åka med oss till Havanna ett dygn! 
 

 
 

11-12 december, 2017 lunch till lunch 
 

Är du en duktig chef? 
Är du en som är mer till för andra än för dig själv? 

Är du en chef som använder gammal kunskap för att du inte hinner skaffa dig 
någon ny? 

Är du villig att dela med dig och få påfyllning av andra? 
 
 
Känns frågorna igen? Då vill vi bjuda in dig till vår pilot, för ett nytt koncept för 
chefer. Vi välkomnar dig till Varberg och hotell Havanna till ett reducerat pris. Ett 
dygn för reflektion och utbyte, för chefer som behöver få fatt i sin kraft och få 
verktyg att ta hand om den. Du får tillfälle att möta en mindre grupp chefer i 
reflektion runt ditt syfte med ditt ledarskap, dina drivkrafter, din motivation och du får 
tillfälle att landa i dig själv en stund. Grunden är att ge dig som har en hetsig vardag, 
möjlighet att stanna upp för att få tillgång till sin kraft och förmåga. Att utveckla sig 
själv genom att fokusera på det som fungerar. 
 
 
Målgrupp  Chefer och ledare från olika organisationer 
Tid o datum  11 december kl. 12.00 -12 december ca. kl. 13.30 
Plats  Hotell Havanna i Varberg, http://www.hotellhavanna.se/startsida/  
 
 



SYFTE 
Tillfället syftar till ett skapa utrymme för chefer att dela erfarenheter, reflektera och 
utveckla sin förmåga att leda sig själv och andra. Deltagarna får en möjlighet, i mindre 
grupp, att hitta sina egna verktyg genom att dela reflektioner och erfarenheter med 
andra utifrån konkreta situationer från sin vardag och sin roll som chef.  
MÅL 
Efter tillfället har du fått; 

- stanna upp och reflekterar över dig själv 
- dela erfarenheter med andra chefer över konkreta situationer från din vardag 
- sammanfatta ditt år 2017 – vad fungerar – vad har varit bra vad vill du utveckla 

och ta hand om 
 

Kursledning – presentation 
 
Susanne Bertelsen är pedagog och organisationskonsult i gestaltteori. Susanne har 
lång erfarenhet som chef och utvecklare på olika nivåer. Susanne föreläser, handleder 
och coachar både chefer och medarbetare inom pedagogik, ledarskap och personlig 
utveckling. Susanne arbetar också med kulturanalyser och är stöd i olika 
utvecklingsprocesser. www.pilou.se  
  
Ann-Charlotte Nordenson är socionom, organisationskonsult i gestaltteori, 
traumaterapeut och mindfulnessinstruktör. Ann-Charlotte har lång erfarenhet som 
projektledare, HR-konsult och har drivit sitt egna företag i drygt 20 år. Ann-Charlotte 
har även skrivit en bok om Konsten att leda sig själv. Hon handleder, coachar och 
arbetar med reflektion och utvecklingsprogram för chefer, ledningsgrupper och 
arbetsgrupper. Hon fungerar som ett stöd i olika utvecklingsprocesser. 
www.nordresurs.com  
 
Kostnad: Kursavgift, övernattning och mat : 5.295 kr exkl moms  
 

 
Vi ser fram emot att ses i Varberg i december! 

 
Ann-Charlotte & Susanne 

 
 
 
 
Välkommen med din anmälan till någon av oss; 
Susanne:	susanne@pilou.se   
Ann-Charlotte: ann-charlotte@nordresurs.com  
 
 
 


