Startstöd för nya chefer
Har du nyss tillträtt ditt första chefsjobb? Eller är det snart dags att göra det? Då kan du ha stor
nytta av ett externt bollplank som guidar och stöttar dig den första tiden i din nya roll.
Att vara chef är ofta roligt, utvecklande och meningsfullt men kan också vara knepigt, utmanande
och till och med lite svårt ibland. Det är inget konstigt med det. Som chef har man vanligen ansvar för
såväl verksamhet som ekonomi och medarbetare så det är mycket att hålla rätt på. Dessutom lever vi
i en ovanlig tid då många, både medarbetare och chefer, jobbar hemifrån helt eller delvis vilket gör
jobbet extra komplicerat. Samtidigt utsätts de verksamheter som vi ska sköta för förändringstryck av
flera slag och en del organisationer har ovanligt mycket att göra medan andra kämpar för sin
överlevnad. Att då kliva in i sitt allra första chefsjobb kan kännas aningens osäkert och det är inte
alltid självklart att din egen chef och dina kollegor har tid och möjlighet att ge dig det stöd du
behöver. Då finns jag här för dig!

Det här får du av mig
Då du anlitar mig som startstöd får du del av min gedigna erfarenhet från arbetslivet, från
chefsarbete och från arbete i många olika ledande positioner. Dessutom har jag arbetat i ett stort
antal branscher, i organisationer av olika storlek och i såväl privat som offentlig sektor. Det betyder
att jag har ett helikopterperspektiv och en god förmåga att se helheten. Men inte nog med det. Min
verktygslåda har med tiden blivit väldigt välfylld (och välsorterad) så jag kan ge dig konkreta råd i de
flesta situationer som du kan ställas inför som ny chef. Kanske ska du för första gången rekrytera en
ny medarbetare, hålla ett medarbetarsamtal eller ett svårt samtal, delta i en ledningsgrupp, hantera
en förändringssituation, förhandla med en facklig organisation eller genomföra möten på distans?
Oavsett vad det handlar om ger jag dig stöd, inspiration, feedback och - när du behöver det - tips på
hur du kan göra för att lyckas i ditt chefsarbete.

För vem?
Startstödet funkar lika bra oavsett i vilken bransch du jobbar och är särskilt lämpligt för dig som:





Snart ska börja på ditt första chefsjobb.
Nyligen har startat ditt chefsjobb.
Har varit igång ett tag men känner att du inte riktigt har fått grepp på allt.
Har jobbat som chef tidigare men av något skäl gjort ett uppehåll
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Så här funkar det
Vi börjar med ett första möte där du får berätta lite om dig själv. Dessutom får du gärna dela med dig
av frågor som du funderar över kopplat till ditt chefsuppdrag. Mötet, som tar cirka 60 minuter, sker
på telefon eller via video och det är helt kostnadsfritt.
Om du efter det här startmötet känner att du vill ha regelbundna samtal med mig tar vi gemensamt
fram en plan för hur det ska gå till. Vill du höras ofta eller mer sällan? Passar det dig bäst på telefon
eller med hjälp av något annat kommunikationsverktyg (jag kan ta möten via Zoom, Skype,
Messenger och Teams)? Hur långa möten vill du ha och hur många ska vi börja med? När vi är klara
med det så är det bara att köra igång! Självklart arbetar jag med full sekretess och delar inte med mig
av det du berättar till någon annan och du kan när som helst välja att avsluta ditt startstöd.

Vad kostar det?
Startmötet är alltså kostnadsfritt och därefter fakturerar jag 500:-/timme inklusive mervärdeskatt.
Fakturering sker i slutet av varje månad och betalningstiden är 30 dagar netto. I särskilda situationer
kan priset vara förhandlingsbart, till exempel om den organisation där du arbetar befinner sig i
ekonomiskt trångmål.

Därför ska du ha ett startstöd
Har du blivit intresserad nu men känner dig osäker på om din chef kommer att gå med på att du
anlitar mig? Då kan du använda följande argument när du talar med hen:






Du kommer att få hjälp av en person med mycket stor erfarenhet och ett brett perspektiv på
chefsarbetet. Det kommer att göra dig till en bättre chef och ledare.
Startstödet ger dig både stöd och support eftersom det innehåller såväl coachande inslag
som konkret rådgivning.
Alternativet till att samtala med mig är att du istället frågar din chef (eller någon annan på
jobbet) när du behöver bolla saker och deras arbetstid kostar också pengar.
Den kunskap du får från mig kan du använda i din vardag men också dela med dig av till dina
chefskollegor. Du bygger helt enkelt en kunskapsbank.
Alternativet kan vara att delta i något slags chefsutbildning. Det kan förstås vara bra men
kostar ofta mer än att ha ett startstöd. Dessutom är startstödet till skillnad från de flesta
utbildningar helt individuellt anpassat till dina behov.

Vill du veta mer?
Om du vill veta mer om hur startstödet fungerar, om mig som person eller något annat är du varmt
välkommen att kontakta mig på 0708-44 27 73 eller pia.juhlin@kortajobb.se. Du kan också besöka
min hemsida www.kortajobb.se.
P.S. Om ni är fler på jobbet som är nya kan jag även erbjuda startstöd i grupp. Kontakta mig i så fall
för mer information. D.S.
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