ett värdefullt ledarskap
FRAMTIDENS LEDARSKAP VÄXER GENOM VÄRDERINGAR

En ledare ska driva sin verksamhet mot vinst och ﬁnansiell framgång, om det kan
vi vara överens, men ett bra ledarskap innebär så mycket mer. Ledarskapet börjar,
precis som den här föreläsningen, med dig. Du får byggstenarna att bygga en stadig
ledarplattform som får dig att växa inte bara som person, utan också som en värdefull
ledare. Allt för att kunna njuta av vinden när det blåser både med- och motvind, för
blåser gör det runt en ledare.
LEDAREN ÄR NYCKELSPELAREN FÖR ATT SKAPA EN MILJÖ DÄR

utrymme att växa och bidra med sina unika
förmågor. Mia lyfter fram fundamentet i det som krävs
för att nå dit och hur värderingar blir ett tydligt och starkt
redskap. Resultatet blir en effektivare, målorienterad arbetsplats med en livfylld och stark värderingskultur.
Vi kan inte spå in i framtiden, men vi kan göra val som
påverkar vår framtid. Mia lyfter upp och skapar en dialog
kring vad som krävs för att vara en framtidsledare.

ALLA FÅR PLATS,

STRÅLKASTAREN SÄTTS PÅ DET SOM SKAPAR ETT TYDLIGT

OCH TRYGGT LEDARSKAP som ger utrymme för att motivera,
utmana och skapa förutsättningar för medarbetarna att växa.
Du kan förvänta dig konkreta tips att ta med, inspiration,
aha-upplevelser och stor delaktighet.

www.miahultman.se

+46 70 534 95 57

mia@miahultman.se

”Vi bokade Mia till en större ledarskapsdag. Kunden
hade skyhöga förväntningar i och med Mias långa
erfarenhet. Veckan efter ringde kunden, Mia hade överträffat alla deras förväntningar. Det är en ära att skicka
ut Mia på uppdrag - då hon inte bara förmedlar nycklar
och metoder, hon inspirerar genom sina varma aha-upplevelser och sin långa livsresa inom olika branscher.”

”Vi i Hylte kommun har anlitat Mia Hultman för
ett större värdegrundsarbete. Mia har utifrån sin
kunskap och professionalitet anpassat workshopar
och föreläsningar till olika målgrupper. (Hon har träffat
kommunens ledningsgrupp, alla chefer och alla medarbetare vid olika tillfällen.) Hon har även fungerat som
ett pålitligt bollplank för mig som projektledare. Vi har
upplevt Mia som professionell, engagerande och lyhörd!”

”Stångåstaden har jobbat med värderingar i ﬂera år
och tror att det är väg till framgång. Jag är helt övertygad om att arbeta med företagskultur, ledarskap
och medarbetarskap är avgörande för att vi ska
lyckas nå våra mål. En av nyckelfaktorerna i vår
värderingsresa är våra ledare. För att ge dem rätt
verktyg arbetade vi under ett helt år tillsammans
med Mia Hultman kring värdebaserat ledarskap.
Programmet gav alla chefer många bra verktyg att
använda i vardagen, skapade större förståelse för
varför vi ska arbeta värderingsstyrt och gjorde vår
chefsgrupp på totalt 22 personer mycket tightare.
För den som är nyﬁken på att förändra företagskulturen och göra företaget mer värderingsstyrt eller för
den som, precis som Stångåstaden, kommit en bit
på vägen kan jag varmt rekommendera Mia. Vi har
kommit ytterligare en bit på vägen mot vårt mål.”

PER BORG KOMMUNDIREKTÖR HYLTE KOMMUN

FREDRIK TÖRNQVIST VD, STÅNGÅSTADEN AB

CHARLOTTE DUNHOFF VD PROFILE AGENCY

Med över tjugo års erfarenhet av värderings- och förändringsarbete
kallas MIA HULTMAN ”värderingarnas rockstar”. Som en av Sveriges
främsta experter på värderings- och utvecklingsarbete, har Mia arbetat
med kunder som Adidas, Systembolaget och Preem.
I sitt arbete som föreläsare, facilitator och författare är hon otroligt
uppskattad, dels för sin expertis men även för hennes förmåga att blanda
aha-upplevelser från vardagen, egna erfarenheter med sin gedigna och
breda kompetens inom området.
Mias förmåga att konkretisera och skapa resultat genom värderings- och förändringsarbete har lett till stora framgångar för både verksamheter och individ.
Genom att skapa förståelse för hur värderingar både internt och externt
formar verksamheten, medarbetare och kundkretsen har Mia hjälpt stora företag och organisationer
att driva sin egna positiva förändring, framgång och implementera bestående resultat.
Som författare med fokus på förändring och värderingar har Mia skrivit tre böcker med olika perspektiv
som utgångspunkt. Som Mia själv formulerar det: Det är inte en värdegrund, utan en värdekultur.
En värdekultur driver sig själv vidare, skapar värde och öppnar upp för möjligheten att utvecklas.
www.miahultman.se

+46 70 534 95 57

mia@miahultman.se

