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Coaching i branschövergripande grupp 
HR- specialister/konsulter 

 
 
 

”…När två individer möts och byter var sin idé, kom de från mötet med 
mer än dubbelt så många idéer...” 
fritt citerat av Thomas Jefferson 

 
 
 

Uppsala Chefsforum bjuder in till coaching i grupp till dig som vill öka dina färdigheter som 
personalspecialist och ser möjligheten att utvecklas som HR-stöd i mötet med organisationens 
chefer och medarbetare i olika sammanhang.  
Inom ramen för processhandledning erbjuds du möjligheten att inspireras och utvecklas som 
internkonsult tillsammans med kollegor från blandade verksamheter, samt att öka din repertoar 
i de olika utmaningar du ställs inför i vardagen. 
 
 
 
Upplägg  
Fem tillfällen om 2, 5 timmar/tillfälle under våren och hösten 2016 
Grupp om max 7 personer. 
 
 
 
Mål 

- Ökad inspiration och kvalitet i yrkesrollen. 
- Utvecklade färdigheter att verka i rollen som HR-expert. 
- Ökad trygghet i kommunikation och samtalsfärdigheter för de utmaningar som du möter i 

vardagen. 
 
 
 

Plats och datum 
Uppsala Chefsforum, Rundelsgränd 3 C, Uppsala 
Torsdag 31 mars 2016 kl 13.30 – 16.00 
Torsdag 21 april 201, kl 13.30 – 16.00 
Torsdag 12 maj 2016 kl 13.30 – 16.00 
Torsdag 2 juni 2016 kl 13.30 – 16.00 
Torsdag 25 augusti 2016 kl 13.30 – 16.00 
  

mailto:info@uppsalachefsforum.se
http://www.uppsalachefsforum.se/
http://www.facebook.se/uppsalachefsforum


 
 

 

Är du intresserad?  

Välkommen att höra av dig till:  

Uppsala Chefsforum  

Telefon: 018-430 32 00   E-post: info@uppsalachefsforum.se 

Rundelsgränd 3C, 1 tr 753 12 Uppsala  

www.uppsalachefsforum.se  www.facebook.se/uppsalachefsforum           160213/cs 

 

 
 
 
 
 
Processledare 
Ingrid Carell, ACC certifierad coach och organisationskonsult. 
 
 
Pris 
5900 kr + moms. I priset ingår material och eftermiddagskaffe.  
Kom gärna fler från samma organisation! 
 
 
Anmälan  
Anmäl dig på nedan mailadress senast fredag 27 februari 2016.  
Först till kvarn gäller och snabb anmälan ger 10% rabatt. 
E-post: info@uppsalachefsforum.se  
 
 
Frågor eller funderingar?  
Ring eller maila till oss! 
Telefon: 018-430 32 02 
E-post:  info@uppsalachefsforum.se  
 
 
Välkommen till fem kreativa eftermiddagar på Uppsala Chefsforum! 
 
 
Bästa hälsningar! 
 
Ingrid Carell 
ACC certifierad coach 
Organisationskonsult 
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