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Executive Coaching
Framgångsrika ledare har alltid någon att prata
med. Det är därför vi finns.
Att vara chef och ledare är både ansvarsfullt och krävande. Och ensamt. Att kunna bolla tankar och idéer med
någon utomstående är ovärderligt. Speciellt vid stora förändringar och stressrelaterade situationer. I företaget eller
i det egna livet. En partner i privatlivet kan vara ett bra
stöd. En mentor som bollplank – eller ett eget VD - nätverk
är andra sätt. Men det finns ännu en väg att gå – att ha en
egen personlig professionell coach. En coach är skolad att
lyssna. Att vara en aktiv, neutral samarbetspartner utan
att komma med egna värderingar. En coach ger inga råd
utan skapar i samtalet utrymme för dig själv att hitta de
lösningar som passar dig bäst. En utomstående coach har
ju inte heller något beroenderelaterat förhållande till dig,
inte något som påverkar samtalets nivå och utfall. Neutralt och professionellt. Att ha en egen coach innebär att du
prioriterar företaget genom att satsa på dig själv. Executive
coaching passar dig som vill se resultat av det du gör. All
coaching sker, självfallet, under fullständig sekretess.

VAD ÄR COACHCOMPANION?
CoachCompanion är ett företag
som arbetar på ett heltäckande
sätt med professionell coaching.
Det innebär att vi utbildar inom
professionell coaching mot internationell certifieringsstatus, vi erbjuder kortare och längre utbildningar
inom coaching och vi förmedlar
seniora internationellt certifierade/
diplomerade coacher för coachuppdrag.

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

Svenska idrottsstjärnor har Yannick Tregaro,
presidenter har Tony Robbins. För att nå, eller behålla,
sin stjärnstatus.
Vem har du?
Hur går det till?
Executive coaching pågår under 6 eller 12 månader med
totalt 6 resp. 12 samtal, 1 samtal/månad eller efter överenskommelse. Varje samtal varar 1 – 1 ½ timme och kan
ske per telefon eller fysiskt möte. Det är alltid du som väljer innehåll i samtalet. Under hela samarbetstiden finns
coachen tillgänglig för kortare telefon eller mail kontakter.
En ovärderlig förmån som du med hög position är värd.
Inom executive coaching arbetar enbart seniora coacher
med mycket lång coacherfarenhet och egen gedigen erfarenhet av arbete i ledande befattning. Vi coachar på flera
språk.
Vi tar hand om hela uppdraget, hjälper till med matchningen av rätt coach och säkerställer att dina krav och
förväntningar infrias. Nöjdkund garanti innebär rätten att
byta coach utan kostnad om matchningen ändå inte skulle
bli lyckosam.

Vill du hålla dig uppdaterad om
vad som händer hos oss på
CoachCompanion? Få lite input i
din coaching?
Bil vän med oss på Facebook!
www.facebook.com/coachcompanion
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