
DISC Ledarskapsträning

för chefer & ledare

16-17 maj 2019

i Stockholm



Efter utbildningen har du:

 Fördjupad kunskap om DISC

 En personlig DISC ledarskapsprofil

 Träning för effektivare beteendeflexibilitet

 Personlig tränings- & utvecklingsplan

 Ett individuellt coachingsamtal efter kursen

 Boken ”Beteendet framför allt” av Lars Sjödin

Kursledare:

Lars Sjödin, Fil mag. ledarskap, beteendevetare är en av Sveriges mest erfarna DISC-

användare och har under många år arbetat med DISC-modellen inom såväl offentlig 

sektor, näringsliv som idrottsrörelsen. Han är också författare till två böcker om DISC.

Ulrik Lork, är en erfaren internationellt certifierad coach och organisationskonsult med 

mer än 2500 timmars erfarenhet av individ-, duo- och gruppcoaching. Ulrik har utbildat 

mer än 500 DISC-användare i Sverige sedan 2010.

Målgrupp

Chefer och ledare som vill träna sin beteendeflexibilitet i olika ledarsituationer.

Varje deltagare genomgår ett DISC-test för att säkerställa en relevant grundkunskap inför 

träningsdagarna.

Investering

Tid: 2 träningsdagar samt en individuell coaching inom 1-2 månader efter utbildningen

Kostnad: 11 500 SEK. Priser är exkl. moms men inklusive coaching.

Utvecklingsdagar

16-17 maj 2019 i centrala Stockholm

Information

Ulrik Lork, mail@discdeluxe.se, 0708-619181

www.discdeluxe.se

Målet med DISC är att hjälpa dig att först 

bygga och sedan maximera produktiva 

relationer. Förmågan att skapa kontakt är en 

grundläggande färdighet vid ledning, 

samarbete och vardagssituationer.

Dessa två träningsdagar är för dig som vill 

fördjupa och träna din DISC-kunskap i olika, 

praktiska ledarsituationer. Du kommer att få 

träna med två av Sveriges bästa personliga 

ledarskapstränare. 

Vi förväntar oss att du har grundläggande 

kunskap om DISC som du visar genom att 

göra ett enkelt test samt att du tar med ett 

utmanande ledarscenario till träningen.

DISC är ett självskattningsverktyg där 

fokuspersonen lär känna sig själv, sitt 

beteende i en viss situation och förstå 

varför vi handlar som vi gör i bestämda 

situationer. Vi får insikter i hur vårt eget 

sätt att kommunicera och agera påverkar 

andra. Dessa insikter påverkar 

beteendet mellan olika personer så att 

samarbetet förenklas.

Vi lovar att ge dig konkreta verktyg, 

metoder och träning för att utvecklas till 

en effektiv kommunikatör. Efter träningen 

får du personlig coaching med en av 

kursledarna för din fortsatta utveckling.


