ETT STARKT
VARUMÄRKE
BYGGS
INIFRÅN...

...FÖRETAGSKULTUREN
Värdegrundsstyrda organisationer har en konkurrensfördel på
en modern arbetsmarknad. Idag är en engagerad företagskultur
en prioriterad fråga globalt där Norden ligger i framkant.
Studier visar entydigt att det finns ett starkt samband mellan
vår prestation och vår kultur.
Verksamhetens framgång vilar helt i händerna på våra medarbetare. För att lyckas måste vi arbeta tillsammans – inte
bara samtidigt.
Att skapa en engagerad företagskultur handlar om att levandegöra strategin och få värdegrunden att flytta in. Medarbetare
måste förstå vad ni står för, hur saker ska göras och vilken känsla
som ska förmedlas - både i det fysiska och i det digitala mötet.
Culture Academy hjälper er att skapa en vinnande kultur!
Hälsningar,
vännerna på Akademin

Linda är en mycket anlitad föreläsare inom ämnen som
“Konsten att skapa och driva en engagerad företagskultur” och ”Så här kopplar ni värdegrunden till resultatet”.
Linda har 20 års erfarenhet av kommunikation, HR och
utbildning inom Stenasfären. Hennes senaste uppdrag
var att levandegöra Stenas affärsfilosofi och värdegrund
för 22 000 medarbetare världen över på direkt uppdrag
av Stenas ägare, Dan Sten Olsson.
Sedan två år tillbaka har Linda varit Director of Passion
och en del av Clarion Hotels ledningsgrupp. Hon ansvarde för företagskulturen och för att göra Clarion Hotel till
Nordens mest attraktiva arbetsgivare.

LINDA HAMMARSTRAND
linda@cultureacademy.se

0707-17 70 30

Fias erfarenhet har gjort henne till en av Sveriges
främsta utbildare och mest uppskattade föreläsare inom
service- och ledarskap. På meritlistan finns bl.a. uppstart
av två flygbolag där service hade högsta fokus.
2006 – 2011 var Fia utbildnings- och utvecklingschef på SJ
Service Academy. De gjorde en revolt i Sverige med ett nytt
sätt att sälja kunskap externt och utvecklade alla SJ:s
4 300 medarbetare för att bli bäst på att bemöta kunden!
2011 rekryterades Fia som rektor för Parks & Resorts,
där hon ansvarade för akademin och utvecklingen av
de 2 300 medarbetarna. Idag driver och äger Fia
Culture Academy tillsammans med Linda Hammarstrand.

FIA WESTERBERG
fia@cultureacademy.se

0720-06 72 05

VÅR FILOSOFI
Vi liknar företag och organisationer vid en stor
stafett där alla har huvudrollen på varsin sträcka,
alla har ett värde.
Framgången vilar i händerna på era medarbetare
och det som gör er ledande är förmågan att
arbeta tillsammans – inte bara samtidigt!

CULTURE JOURNEY

allt börjar med små värdefulla steg i rätt riktning

Att levandegöra strategin och få värdegrunden att
flytta in är ett långsiktigt arbete som görs genom
att ta små värdefulla steg i rätt riktning.
Culture Academy har stor erfarenhet av att
genomföra kulturella förändringsarbeten och vi
arbetar utifrån vår unika modell –
The Culture Journey.
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CULTURE CHECK
Nulägesanalys
Ett lyckat samarbete börjar
med att ta reda på var ni
befinner er och vart ni är på
väg. Det kan liknas vid en
orientering – när vi vet var
vi är kan vi sätta kurs mot
mål. Analysen ger oss kännedom om hur medarbetarna
mår och vad som triggar
deras engagemang.

CULTURE STRATEGY CULTURE ACTIVITIES
Vi skapar struktur i kulturen

Kulturdrivande aktiviteter

Ett starkt varumärke byggs
inifrån via företagskulturen.
Affärsfilosofin och värdegrunden måste genomsyra
allt ni gör. Vi hittar ett sätt
att arbeta tillsammans - inte
bara samtidigt. En bra kulturstrategi gör bolaget attraktivt
och tydligt.

Vi hjälper er med små värdefulla steg i rätt riktning – eller
med att skapa en Akademi.
Med hjälp av olika aktiviteter
gör vi er tydliga, synliga och
förser er med den kompetens
som krävs för att förbättra
er konkurrenskraft och ert
resultat.

THE CHALLENGE

vi utmanar dig och din organisation
The Challenge är namnet på vår ledarskapsutbildning som rustar dig med ett attraktivt ledarskap.
Målet med utbildningen är att du ska växa i rollen du
har idag. Resultatet av utbildningen ska visa sig i
medarbetarundersökningen – du och ditt team ska
må och prestera ännu bättre!

AFFÄRSMANNASKAP
för ledare och styrelsemedlemmar
Bli mer professionell och attraktiv i ditt ledarskap.
Utbildningen skapar engagerade medarbetare, lojala
kunder och en ökad lönsamhet för din organisation.
Utbildningen innefattar ekonomi, rekrytering,
presentationsteknik och mötesteknik.
Det är med andra ord själva grunden till framgång
för ditt företag.

ATT LEDA I
FÖRÄNDRING
på kort och lång sikt
Idag ser vi på förändring som ett konstant tillstånd.
Förutsättningar ändras och påverkar verksamheten
på kort och lång sikt. Att leda är ett hantverk, vi förser
er med moderna verktyg för att kunna leda i
direktsändning – och på distans.

så blir du en

ATTRAKTIV
ARBETSGIVARE
Attrahera rätt medarbetare är en av de absolut
viktigaste frågorna för företag idag.
Vad gör er attraktiva?
Hur utvecklar ni medarbetare så att de förblir
företagets ambassadörer?
Detta får ni svaren på och hjälp med
under utbildningen.

RETORIK
konsten att få andra att lyssna
Att ha förmågan att presentera din idé eller
göra en dragning tydlig inför åhörare är avgörande
för om du ska upplevas som trovärdig.
I denna utbildning utvecklar vi din förmåga att
framföra ditt budskap på ett övertygande och
emotionellt sätt.

MEET THE TEAM
våra konsulter

MISSION
Vi hjälper företag att skapa och driva en
passionerad högpresterande företagskultur
där människor älskar att vara.

Anders Eriksson

Anna Dyhre

Carina Wimert

Cecilia Jonsson

Ledarskap och
organisationsutveckling

Utvecklingskonsult

Utvecklingskonsult

Senior Organisationskonsult

VÅRT MÅL
Vårt mål är att levandegöra er strategi
och få värdegrunden att flytta in!

CLAN Communication
Anna Nissen & Clara Laurent
Konsulter inom strategisk
kommunikation

Fredrik Önrup

Jens Hector

Magnus Helgesson

Utvecklingskonsult

Utvecklingskonsult

Utvecklingskonsult

CUT THE CRAP
Det finns inget plåster mot dåligt
ledarskap men det finns utbildning.

Paul Flodin

Rikard Lindqvist

Stina Palmqvist

Unn Berry

Performance Management

Konsult inom ekonomi

Utvecklingskonsult

Utvecklingskonsult
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