MARS 2019 - NOVEMBER 2019

LEDARNA PÅ MÄSSA
FÖR DIG SOM CHEF INOM OFFENTLIG SEKTOR
Förra året genomförde Ledarna en turné runt om i Sverige för att träffa
dig som är chef i offentlig sektor. Självklart vill vi fortsätta möta dig
även i år. Nedan kan du se ett axplock av de platser som Ledarna och
Ledarnas branschföreningar besöker under året.
STOCKHOLM 13-14 MARS

OFFENTLIG CHEF
GÖTEBORG 28-29 MARS

KOSTDAGARNA
STOCKHOLM 21-22 MAJ

CHEF I ÄLDREOMSORGEN
VISBY 30 JUNI - 7 JULI

ALMEDALEN
UPPSALA 24-26 SEPTEMBER

SKADEPLATS
UMEÅ 25-27 SEPTEMBER

SOCIALCHEFSDAGARNA
GÖTEBORG 12-14 NOVEMBER

KVALITETSMÄSSAN

MARS 2019 - NOVEMBER 2019

LEDARNA PÅ MÄSSA
För dig som chef inom offentlig sektor
VI VET VILKA UTMANINGAR DU HAR
Ledarna har ca 23 000 chefsmedlemmar inom offentlig
sektor. Som medlem får du råd och stöd i uppdraget som
chef, i din karriär och kring din anställning.

Under 2019 är Ledarna på plats vid ett antal mässor
och arrangemang som riktar sig till dig som chef inom
offentlig sektor. Under arrangemangen träffar du oss i
Ledarnas monter och i de seminarier vi genomför på plats.

I medlemskapet ingår individuella samtal och alla våra
digitala och fysiska kurser inom chefsområdet. Vi förhandlar och samarbetar med arbetsgivarna och för chefernas
talan i samhällsdebatten så att alla chefer ska få bättre
förutsättningar att vara en bra chef.

Du som redan är medlem, kom till oss och prata om
ditt medlemskap. Ta med en chefskollega för ju fler vi är
ju bättre. Berätta för våra representanter på plats om dina
utmaningar och vad som fungerar riktigt bra.

HÄR HITTAR DU OSS
OFFENTLIG CHEF 13-14 MARS

KOSTDAGARNA 28-29 MARS

CHEF I ÄLDREOMSORGEN 21-22 MAJ

ALMEDALEN 30 JUNI - 7 JULI

På plats kan du lyssna på Ledarnas
ordförande Andreas Miller i samtal
om digitaliseringens utmaningar och
träffa representanter från Ledarna
inom offentlig sektor.

Kost och Närings välkända
arrangemang går i år av stapeln
i Göteborg. I ett fullspäckat
program blandas branschfrågor
och ledarskap.

En ny mässa där du har möjlighet att
under två dagar diskutera ledarskap med
representanter från Ledarna inom Vård och
Omsorg.

I Almedalen kommer du kunna
besöka Ledarnas egen arena den
1-2 juli. Från morgon till kväll finns
vi på plats för att diskutera chefens
utmaningar ur olika perspektiv.

offentligchef.com

kostdagarna.se

gothiafortbildning.se/konferenser/
chef-aldreomsorgen

almedalsveckan.info

SKADEPLATS 24-26 SEPT

SOCIALCHEFSDAGARNA 25-27 SEPT

KVALITETSMÄSSAN 12-14 NOV

En branschmässa för trygghet
och säkerhet med fokus på brand.
Denna mässa bemannas av
branschföreningen Ledarna inom
räddningtjänsten.

I år finns Ledarna inom Vård och Omsorg på
plats under temat hållbara chefer. Vårt fokus
på att kunna leda hållbart genomsyrar vårt
engagemang på plats.

Mässåret avslutas på kvalitetsmässan. Håll utkik på ledarna.se för mer
information om programmet.

brandskyddsforeningen.se/
webbshop/konferenser-ochseminarier/skadeplats

socialchefsdagarna.se

kvalitetsmassan.se

BLI EN BÄTTRE CHEF MED LEDARNA
Som medlem i Ledarna har du tillgång till en mängd
intressanta kurser och seminarier. Det är en av våra mest
uppskattade medlemsförmåner. Nio av tio som gått en
kurs hos oss kan tänka sig att rekommendera den till en
chefskollega och merparten av våra medlemmar tycker att
medlemskapet bidrar till att de blir en bättre chef.
Ledarna är Sveriges chefsorganisation med fler än
93 000 medlemmar – chefer i alla branscher och på alla
nivåer. Hos oss får medlemmarna utveckling, råd och stöd

i uppdraget som chef och kring den egna anställningen.
Alltid med utgångspunkt i chefens individuella behov.
Med ett medlemskap som sträcker sig från fackliga
tjänster till ledarskapsutveckling gör vi chefer tryggare
och mer framgångsrika i sitt ledarskap. Vi för också
chefers talan i samhällsdebatten och verkar för att
synliggöra ledarskapets värde.
Alla vinner på ett bra ledarskap – vi jobbar för
att Sverige ska ha världens bästa chefer.
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