
Uppsala Chefsforum söker en driven ledarutvecklare 
 

Uppsala Chefsforum är en välkänd och uppskattad samarbetspartner för organisations- och 

ledarutveckling i Uppsala som funnits i drygt tio år. Vårt konsultteam präglas av arbetsglädje, 

prestigelöshet samt en vilja att ständigt utvecklas för kundens bästa. Ett utvecklande ledarskap 

skapar attraktiva arbetsplatser och vi vill bidra till detta i ett nära partnerskap med kunden. 

Uppsala Chefsforum är en separat affärsenhet som ingår i företaget Länshälsan Uppsala AB med 

totalt ca 32 anställda. Länshälsan är ett personalägt företag som verkar i Uppsala med omnejd. 

Arbetsområdet som Ledarutvecklare inom Uppsala Chefsforum innefattar ledarutvecklingsinsatser i 

olika former. En betydande del av uppdraget innefattar att designa och genomföra utbildningar i 

ledarskapets olika utmaningar och färdigheter. En annan del är att coacha och handleda chefer och 

ledare individuellt, i grupp och nätverk. I tjänsten ingår även att utveckla ledningsgrupper och 

facilitera förändrings- och utvecklingsinsatser i grupper och organisationer. En viktig del i 

ledarutvecklares vardag är att bygga och utveckla kundrelationer och affären. Vi utgår från ett 

systemteoretiskt förhållningssätt både internt och i våra utvecklingsinsatser. 

 

Vem vi söker 

För att lyckas i rollen behöver du ha flerårig erfarenhet av arbete med ledarutveckling och 

ledningsgruppsutveckling. Vi ser gärna att du har ett brett kontaktnät och upparbetade 

kundrelationer inom såväl privat som offentlig sektor. Det är avgörande att du har ett affärstänk, kan 

arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor samt att du passar in i vårt team. 

 

Utbildning, erfarenheter och övriga kvalifikationer: 

- En beteendevetenskaplig akademisk utbildning, samt kunskap inom organisation och 
ledarskap 

- Minst fem års erfarenhet av att arbeta med chefs‐ och ledarutveckling 
- Gedigen erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar chefer och ledare i ledarskap:   
- Minst fem års erfarenhet av att chefscoaching 
- Coachutbildad, gärna certifierad på minst ACC-nivå via ICF 
- Ha en systemteoretisk grundförståelse  
- Erfarenhet av ledningsgruppsutveckling 
- Certifierad instruktör i Klart ledarskap och/eller Lead forward är meriterande, men inte ett 

krav  

 

Hos oss får du:  
- Stora möjligheter att bidra till utveckling av attraktiva arbetsplatser och gott ledarskap 

- Bidra till att designa och genomföra utvecklingsformer och bidra till goda kundrelationer  

- Ingå i ett team som lever som vi lär  

- Utgå från fina lokalt belägna lokaler i Uppsala 

 

Tillträde och tjänstgöringsgrad enligt överenskommelse.  



Vi tillämpar individuell lönesättning, har kollektivavtal samt erbjuder friskvårdbidrag. Intervjuer sker 

löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. 

 

Välkommen med din ansökan senast den 1 augusti till gruppchef 

karoline.isaksson@uppsalachefsforum.se 

mailto:karoline.isaksson@uppsalachefsforum.se

