Vill du utveckla framtidens ledarskap och
skapa långsiktigt hållbara organisationer?
VI på SelfLeaders vill bidra till att bygga starka kulturer som tar tillvara på medarbetarnas inre drivkrafter och
säkerställer att alla är passionerade och tar fullt ansvar för organisationens syfte, värderingar och mål.
Vi genomför program för kulturell transformation och ledarutveckling hos företag och organisationer, baserat på
aktuell forskning. Med våra digitala verktyg når vi årligen ut till 13000 individer och dessa är ryggraden som stöttar
innan, under och efter en insats.Vi tror på action learning, mätbara resultat och hållbara individer och organisationer.
Organisatoriskt utgår vi från en holakratisk managementmodell som bygger på stort personligt ansvar, minimala
hierarkier och maximalt värdeskapande i det dagliga arbetet.
Vi utökar nu teamet och söker en Ledarutvecklare med kundansvar
Om tjänsten
Du kommer att bidra till att förändra organisationsklimatet och hjälpa ledare att ta mer medvetna beslut utifrån ett större
perspektiv. Detta genom att utveckla företagskulturer som tar tillvara på medarbetarnas inre drivkrafter och får alla att
brinna och ta ansvar för organisationens syfte, värderingar och mål. Nuvarande kunder sträcker sig från några av Sveriges
största företag, teknikorienterade start-ups, till myndigheter och andra aktörer inom offentlig sektor.
Arbetsuppgifter
• Bygga upp och utveckla långsiktiga
relationer med nyckelpersoner inom
näringsliv och offentlig sektor.
• Ansvara för att sälja in och initiera
projekt- och utbildningsinsatser.
• Vara med och forma, planera och
genomföra program, utbildningar och
workshops gentemot ledningsgrupper,
chefer och team.

Vi vill träffa dig som
• Känner passion för vår vision, våra värderingar och hur vi vill
bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.
• Är självgående och proaktiv samtidigt som du vill vara med i
ett team med stark samhörighet.
• Har ett genuint intresse för och erfarenhet av att initiera
projekt gentemot VD:ar, HR- chefer och andra
beslutsfattare.
• Erfarenhet inom relationsbyggande försäljning och/ eller
processledning
• Har minst 2 års erfarenhet av att hålla utbildningar och
workshops av hög kvalitet gentemot ledningsgrupper och
chefer.
• Har erfarenhet av att ansvara för projekt med olika
intressenter över längre perioder.
• Genomfört akademisk utbildning, gärna inom psykologi,
organisationsledning, beteendevetenskap, ekonomi eller
annat relevant område.

”Vi är alla ledare
som skapar den värld vi vill leva i”

Våra lekregler

Lev din sanning
Radikal tillit och ansvarstagande
Bidra från ett helhetsperspektiv
Lyssna för att förstå
Tydlighet skapar frihet
Helhjärtat eller inte alls
Misslyckas snabbt, lär och ha kul
Kung Fu Panda

