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COACHING för CHEFER och
LEDARE
Vill du utveckla ledare, medarbetare, team eller hela
organisationen?
Då är professionell coaching ett av de mest kraftfulla
verktygen som finns på marknaden

Vi tar hand om och kvalitetssäkrar allt
Idag när många kallar sig coacher kan det vara svårt att hitta i
utbudet på marknaden. Vi är ett av de få företag som har en
stor agentur av professionella coacher och matchar varje
uppdrag mot rätt coach.
Vi bistår med hela processen, allt ifrån hjälp med att identifiera
behoven till att hitta rätt coach(er) i vår agentur för uppdraget
och att utvärdera detsamma.
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HUR FUNGERAR DET?
Ett coachsamarbete löper över 3 eller 6
månader med fem resp. åtta samtal
samt ett första kostnadsfritt
förutsättningslöst samtal. Samtalen kan
ske i fysiskt möte eller per telefon.
Därutöver har klienten möjlighet att
söka sin coach under hela
samarbetstiden för kortare
avstämningar per telefon eller mail.
Att ha rätt coach är en förutsättning för
goda resultat. CoachCompanion
ansvarar för att matcha rätt coach mot
varje klient utifrån de önskemål som
lämnats in. Om matchningen ändå
skulle misslyckas har klienten rätt att
byta coach utan kostnad i enlighet med
vår nöjdkundgaranti. Coaching sker
alltid under sekretess.

VILKA ÄR VÅRA COACHER?
Varför är coaching så effektivt?
Coaching utgår alltid från de behov och önskemål som kunden
eller klienten har definierat. Det innebär, att allt arbete är
skräddarsytt
och
avpassat
till
respektive
kund/klient.
Samarbetet fokuserar därmed enbart på det som är väsentligt.
Coaching är icke dömande, oavsett klientens agerande
uppmuntrar alltid coachen sin klient att lära från sitt
handlande, oavsett vad agerandet har resulterat i. Genom att
klienten själv står för sin process och handlar för att nå det
specificerade målet utvecklas klientens kompetens och förmåga
att hantera situationer som tidigare har varit svårbemästrade.
Coaching är alltid resultatorienterat mot ett väl definierat mål.
Lärandet utgår från klientens tidigare kunskaper och egna
framgångsrecept, dvs. coachen lockar fram de egna svaren hos
sin klient.
Coachen är också skolad att kunna bistå sin klient att
överkomma sina egna hinder genom att hitta sin motivation
och drivkraft för att nå de uttalade målen.

Våra coacher är alla internationellt
certifierade/diplomerade och har även
bedömts och kvalitetsäkrats av
CoachCompanion.

INFORMATION
Är du intresserad och vill veta
mer?
Kontakta oss,
Malmö: 040-30 68 60
Stockholm: 08-611 03 33
Mail: nfo@coachcompanion.se
www.coachcompanion.se

Nå dina mål idag!

Christina
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CEO
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