
Xameras Talangprogram
I samarbete med Mindit



Varför Talangprogrammet?

Xameras Talangprogram är designat för att öka deltagarnas självinsikt och förmåga till självledarskap. Genom 
kompetensutveckling inom områden specifika för arbetslivet kan de nyutexaminerade talangerna maximera 
sin potential och snabbare komma in i sin nya yrkesroll. 

Programmet hanterar till exempel frågor som vad man gör när det uppstår en konflikt, hur man hanterar 
feedback och vad innebär det att vara affärsmässig. Mycket fokus läggs också på kommunikation och hur 
denna bör anpassas utifrån situation och målgrupp.

Samtliga utbildare på programmet har lång erfarenhet av att bedriva pedagogisk utbildning och fokuserar på 
hur deltagarna kan omsätta den nya kunskapen på sin arbetsplats. Det gynnar deltagarnas fortsatta karriär 
och gör att de snabbt blir lönsamma och bidrar till en produktiv företagskultur.

Innehåll och Upplägg

Åtta utbildningsdagar över ett års tid

För- och mellanuppgifter samt quiz knyter samman 
utbildningsdagarna



Översikt på Innehåll och Upplägg

1
Uppstart

Syfte & Mål
Självinsikt

2
Kommunikation

& Anpassning

3
Medarbetarskap
Teamdynamik

4
Självledarskap:
lär dig hantera

förändring

5
Konflikthantering 

& Feedback

6
A�ärsmässighet

Presentationsteknik

7
Individuella mål

Målstyrning
Handlingsplan

8
Sammanfattning
Implementation

E-learning
Uppgift

Förberedande 
Uppgift:

Personprofil

Digitalt
Alumninätverk

2 ggr/år

E-learning
Uppgift

E-learning
Uppgift

E-learning
Uppgift

E-learning
Uppgift

E-learning
Uppgift

E-learning
Uppgift



Genomgång av programmets upplägg och struktur

Syfte och mål med Xameras Talangprogram

Tillgång och genomgång av digital 
utbildningsverktyg, bl.a personanalys via Insights

Lär känna dina talangkollegor

Förstå dig själv och andra

Dina styrkor och utmaningar

Personlig effektivitet

Medveten och omedveten kommunikation

De fem olika kommunikationstyperna

Verktyg för att läsa av andras kommunikationsstil

Verktyg för att anpassa kommunikation, verbalt 
och skriftligt

Verktyg för att skapa en bra personkemi

Innehåll och Upplägg – Per utbildningsdag

1
Uppstart

Syfte & Mål
Självinsikt

2
Kommunikation

& Anpassning



Agila metoder

Teameffektivitet och förståelse för det 
egna bidraget till teamet

Verktyg för att hantera teamets olika faser

Teamets normer och roller

Verktyg för tidsanalys

Verktyg för prioritering av arbetsuppgifter

Förståelse för dina styrkor och utmaningar 
i förändring

Verktyg för förändringshantering

Innehåll och Upplägg – Per utbildningsdag

3
Medarbetarskap
Teamdynamik

4
Självledarskap:
lär dig hantera

förändring

Vad innebär ett gott medarbetarskap

Verktyg för en tydlig struktur och ett strukturerat 
arbetssätt

Verktyg för effektiva och professionella möten

Vikten av att ha ett agilt förhållningssätt

Bli medveten om dina hinder

Skapa en mental styrka

Verktyg för effektiv stresshantering

Din självbild och hur den hanteras



Vikten av feedback

Att ge och ta feedback

Verktyg för konstruktiv feedback

Verktyg för att sälja in en idé

Att presentera ett projekt internt 
och externt

Hur du engagerar andra i din 
presentation

Innehåll och Upplägg – Per utbildningsdag

5
Konflikthantering 

& Feedback

6
A�ärsmässighet

Presentationsteknik

Förstå och hantera olikheter

Verktyg för konflikthantering

Lär dig förebygga konflikter

Vad innebär det att vara affärsmässig

Hur du kan bidra med affärsnytta 
till företaget

Förståelse för er och kundens affär

Agilt arbete och affärsmässighet



Verktyg för målstyrning

Individuell handlingsplan

Visualiseringsverktyg

Innehåll och Upplägg – Per utbildningsdag

7
Individuella mål

Målstyrning
Handlingsplan

8
Sammanfattning
Implementation

Vikten av målplanering

Verktyg för målplanering 

Individuell målplanering

Summering av utbildningen

Uppföljning och implementation av 
individuell handlingsplan

Diplomering



Utbildningsdagarna består av teori- och metodblock som följs av 
träning, reflektion och diskussion inom gruppen.

Deltagarna sätter, tillsammans med programansvarig, en personlig 
handlingsplan för sin utveckling baserad på genomförd personprofil.

Allt lärande samlas i en digital läroplattform där deltagarna arbetar med 
mellanuppgifter, quiz och kan kommunicera med varandra.

Programmet drivs i samarbete med Mindit men Xamera finns med som 
stöd för deltagarna under programmets gång.

Maritha Holmberg

Hur går det till? Alumninätverk

Programmet är kvalitetssäkrat av Maritha 
Holmberg som har lång erfarenhet av att 
designa pedagogiska utvecklingsprogram. 
Maritha leder själv vissa dagar under 
programmets gång.

Genom programmet kommer deltagarna, 
utöver Maritha, att möta olika utbildare med 
olika expertisområden som tillför värde och 
perspektiv på talangresan.

Programansvarig

Efter avslutat program blir deltagaren en del av Xameras 
alumninätverk och får tillgång till:

Ett professionellt nätverk
att nyttja som bollplank

Inspirations-
föreläsningar

Alumnievent 
och träffar

Alumninätverk



@Xamera AB
info@xamera.se
www.xamera.se

Xamera AB
Industrigatan 5
582 77 Linköping

Vi hjälper juniora talanger att hitta rätt arbete 
samtidigt som vi förenklar och förbättrar 
matchningen i anställningsprocessen.

Kontakta oss


