
    
  

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.  

Arbetsområdet för dig som ledarutvecklare inom Uppsala Chefsforum omfattar 

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

genomföra utbildningar i olika färdigheter och ansvarsområden för effektivt ledarskap. En 

annan del är att coacha och handleda chefer och ledare individuellt och i grupp utifrån olika 

utmaningar i ledarskapet. I tjänsten ingår även att utveckla ledningsgrupper och facilitera 

förändrings- och utvecklingsinsatser i organisationer. 

Nu söker vi dig som har mångårig 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 tänker 

affärsmässigt och kan arbeta både självständigt och i nära samarbete med kollegor. Det är också 

viktigt att du passar in i vårt team. 

 

Kompetenskrav: 

- Minst tre års beteendevetenskaplig grundutbildning, samt kunskap inom organisation 
och ledarskap. 

- Minst fem års dokumenterad erfarenhet av att arbeta med chefs‐ och ledarutveckling. 
- Minst fem års erfarenhet av att designa och genomföra utbildningar chefer och ledare i 

ledarskap:  så som program nya chefer, chefer som leder chefer, coachande ledarskap, att 
leda förändring mm. 

- Minst fem års erfarenhet av chefscoaching. 
- Ansvarat för större uppdrag inom chef‐ och ledarutveckling. 
- 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 tjänster och goda kundrelationer  

- Ingå i ett team som lever som vi lär  

- Arbeta i ett personalägt företag 

Välkommen med din ansökan senast den 23 juni till karoline.isaksson@uppsalachefsforum.se 
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