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Återkoppling Högre chefer
Bakgrund
Ledarna har beslutat att skapa en mötesplats/nätverk för högre chefer inom ramen
för medlemskapet samt att erbjuda dem säljbara skräddarsydda moduler för sin
utveckling som chef. Beslutet härrör från tidigare RS-beslut samt vår egen önskan
om positionering kring Chefsorganisation kombinerat med Chefernas behov.
Under hösten skedde kartläggning kring chefers behov och ett första event
genomfördes i Stockholm där 100 högre chefer deltog. Därefter har Ledarna
erbjudit dessa chefer möjlighet att ta del av ett skräddarsytt återkommande
nätverksprogram som genomförs av en underleverantör. Parallellt erbjuder vi
under 2014 nätverksdag för högre chefer i Stockholm, Göteborg och Malmö med en
relevant föreläsning inramat med mingel och erfarenhetsutbyten. För de högre
chefer som vill driva nätverk före och efter nätverksdagen kommer Ledarna att ge
stöd i form av digitala verktyg, metoder och administration.

Varför ska Ledarna satsa på högre chefer?

 Högre chefer har särskilda behov – det handlar framför allt om det yttersta
ansvaret för verksamheten och att man många gånger leder andra chefer
vilka kan vara medlemmar i Ledarna.

 Positionering som Chefsorganisation – högre chefer som målgrupp befäster
att vi organiserar alla typer av chefer och endast är till för chefer.

 Ledarna behöver totalt sett segmentera sig mer vilket bland annat visar sig i
Transformators undersökning. Man vill bli sedd som en speciell chef med
särskilda behov, inte bara chef.







Uppnå 100 000 medlemmar år 2018 med en årlig tillväxt på 3000 medlemmar
Öka medlemstiden
Öka medlemsnyttan per medlemskrona
Högre chefsmedlemmar motsvarar 8 % (7 596) av Ledarnas bestånd
Nöjda högre chefer kommer att rekommendera sina chefer att bli
medlemmar i Ledarna. Nya chefer får ofta tipset av sin chef att byta förbund
till Ledarna.
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Definition av högre chef
Högre beslutsfattare oavsett bransch med övergripande ansvar för
verksamhetsstyrning och ledarskap.
Löfte just nu

 En årlig workshop motsvararande idag med möjlighet att spontant nätverka
med andra chefer i din position







Kompletterande betaltjänster
Nyheter om högre chefer för högre chefer exempelvis via LinkedIn.
Exklusivt för dig som högre chefsmedlem
Behovs- och skräddarsydda erbjudanden
Ledarna garanterar kvalitetssäkringen i upphandlingen av externa
samarbetspartners/leverantörer

Mål
Ett tydligt och attraktivt erbjudande för segmentet högre chefer – för att skapa
attraktionskraft i medlemskapet hos denna målgrupp och därmed positionering i
förhållande till andra förbund.
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