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Morgondagens Ledare 2019 - För dig som vill bli chef/ledare 
Region Halland och Hallands kommuner i samverkan kommer under 2019 starta den 
åttonde (februari) och nionde omgången (oktober) av Morgondagens Ledare.  

Morgondagens ledare är ett kvalificerat chefsförsörjningsprogram i syfte att identifiera 
och utveckla nya chefer/ledare. Under året kommer totalt 60 deltagare, uppdelat på 
två starter, att medverka i ett kvalificerat program på sammanlagt 13 dagar under ca 
8 månader. Varbergs kommun har totalt 10 platser i programmet fördelat på fem 
platser till våren och fem platser till hösten 2019. Vi söker nu personer till båda 
programstarterna.  

Programmet går ut på att arbeta med att utveckla sin självkännedom och få 
kännedom om offentlig organisation, styrning, ledarskap och grupputveckling med 
mera. Programmet består av startinternat (2 dagar), utbildningsdagar, skuggning av 
ledare samt reflektionstillfällen genom självstyrda lärandegrupper, (SSL), där 
tyngdpunkten i programmet också ligger. Syftet med dessa SSL-grupper är att 
medvetandegöra deltagarnas drivkrafter, personliga egenskaper samt 
utvecklingsområden inom ledarskap. 

Ansvariga för utvecklingsprogrammet är ett nätverk med representanter från Hallands 
kommuner och Region Halland. 

Målgrupp 
Vi söker dig som är tillsvidareanställd i regionen/kommunen, vill bli chef 
och bedöms ha potential. Du ska ha adekvat högskoleutbildning eller annan 
utbildning som bedöms likvärdig. Praktisk erfarenhet av att i något sammanhang 
praktiserat ledarrollen är en fördel. 
 

Som person har du följande egenskaper/förmågor: 

• Du är tydlig och kommunikativ - kan engagera och få med dig andra.  

• Du ser din egen roll i sammanhang och verkar för helhetens bästa.   

• Du har en positiv människosyn och är bra på att stödja andra, samarbeta och 

bygga relationer.  

• Du ser möjligheter till utveckling och förändringar.  

• Du är ansvarstagande, initiativtagande och arbetar resultatinriktat, med god 

effektivitet och kvalité, för att nå uppsatta mål.  

• Du har en god självkännedom och förståelse för hur det egna och andras 

beteende påverkar dig själv och andra. 
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Är du intresserad? Ansök senast den 15 juni! 
Skicka CV, personligt brev med bifogat foto samt uppgifter om referenter till 
morgondagensledare@varberg.se. Vi ber dig att i ditt personliga brev utgå från 
stödfrågorna längre ned. Ansökningsperioden pågår mellan den 18 maj-15 juni. 
Vi förutsätter att du för en dialog och får klartecken från din chef innan du 
skickar ansökan. 
 
Urvalet till programmets platser sker i flera omgångar: 
Under perioden början av juni till i början av november sker arbetet med Varberg 
kommuns urval till uppstarten i februari (5 platser) och till uppstarten i oktober (5 
platser).  
 
HR avdelningen och berörda förvaltningar/bolag samverkar i urvalsprocessen. Utifrån 
inkomna ansökningar och referenstagning väljs ett antal personer ut till en 
gruppintervju som genomförs under augusti månad.  
Därefter genomförs ytterligare ett urval till en fördjupad intervjuomgång med ett test, 
vi använder personlighetsverktyget Predictive Index (PI). 
 
Efter genomförda intervjuer fastställs det slutliga urvalet avseende Varberg kommuns 
platser till programmet.   
 
Löpande besked ges till de sökande som inte kommit med vid de olika urvalsstegen.  
De sökande som antas till programmet får besked om det senast den 6 november 
2018.  
 
Kostnad 
Programmet är förknippat med en kostnad på 17 900 kr/deltagare. Denna kostnad 
bärs av respektive förvaltning.  
 
Vad händer efter programmet? 
Programmet ger dig en bra grund att stå på och är meriterande när du senare söker 
vakanta chefstjänster inom såväl din egen verksamhet som andra verksamheter. 
Däremot innebär inte programmet att du per automatik kommer att erbjudas en 
chefstjänst. 
 
Löpande satsning 
Morgondagens Ledare kommer erbjudas med jämna mellanrum. Det genomförs en 
ny urvalsprocess varje år inför kommande program. 

Du som har sökt tidigare är välkommen att söka igen. 
 
 
Vill du läsa mer om Morgondagens ledare 
Är intresserad av att veta mer om Morgondagens ledare, gå in på hemsidan. Där 
kan du också via en blogg följa de deltagare som går det nuvarande 
programmet. http://www.mlhalland.se/ 
 
 
 
 

mailto:morgondagensledare@varberg.se
http://www.mlhalland.se/


Läs mer om programmet på www.mlhalland.se 

Frågor/kontaktperson 
Om du har några frågor är du välkommen att kontakta Maria Hall, HR strateg i 
Varbergs kommun. Maila gärna dina frågor till maria.hall@varberg.se 
 
Vi ser fram emot din ansökan!  
 
/Kompetensnätverket - Region Halland och Hallands kommuner 
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Ansökningsformulär till Morgondagens Ledare 2019  
 
Skicka ditt CV och ett personligt brev med bifogat foto till 
morgondagensledare@varberg.se 
 
I det personliga brevet vill vi att du utgår från nedanstående stödfrågor.  
 

 Varför söker du programmet?  
 

 Beskriv dig själv och de egenskaper, som du tror gör dig lämplig för rollen som 
chef/ledare?  

 
 Beskriv hur du vill vara som chef/ledare!  

 
 Hur tillvaratar man människors kompetens på bästa sätt? 

 
 Vilka är dina drivkrafter? Vad har du för framtidsmål och visioner? 

 
 Har du tidigare erfarenheter av ledarpositioner (även andra engagemang 

såsom från föreningsliv osv.)? 
 

 
 

Ange två referenser – både nuvarande chef och eventuellt tidigare arbetsledare och 
arbetskamrater. 
 
 
Vi förutsätter att du har fört en dialog och fått klartecken från din chef. 
 

 

 
Sista datum för ansökan: 15 juni. 
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