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TeamCoaching
”Teamwork är förmågan att arbeta tillsammans mot en
gemensam vision och att leda individuella prestationer mot
organisatoriska mål. Det är bränslet som förmår ordinära
människor att skapa extraordinära resultat.”
Andrew Carnegie
För att förbättra organisationens produktivitet och
effektivitet, fokuserar CoachCompanion på att skapa den
framgångsrika miljö, som ett fungerande teamarbete
kräver. Att coacha ett system snarare än dess individer,
skapar framgångsrika team som inte bara når sina
målsättningar utan även överträffar dem.
Positivitet föder kreativitet
Genom att medvetandegöra var teamet befinner sig gällande
produktivitet och positivitet, blir det möjligt att skapa strategier
och handlingsplaner för att nå uppsatta mål.
TeamCoaching frigör inneboende potential
I motsats till det konsultativa synsättet, utgår det coachande
förhållningssättet från att teamet själv sitter inne med den
styrka och kreativitet som det behöver, för att lösa eventuella
problem och anta framtida utmaningar. Coachens uppgift är att
klargöra, avslöja, uppmuntra och följa upp. Coachen bidrar
också med att förtydliga och medvetandegöra det tredje
perspektivet - systemets.

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
eller anmäla dig direkt?
Kontakta oss,
Malmö: 040-30 68 60
Stockholm: 08-611 03 33
Mail: info@coachcompanion.se
www.coachcompanion.se

Får ut det mesta
av de bästa!

TeamCoaching skapar varaktig förändring
Team som blivit coachade utifrån ett systemperspektiv har
utvecklats till att:
• dra största möjliga nytta av sina styrkor
• lösa konflikter kreativt
• anpassa sig till förändringar
• möjliggöra utveckling och innovation
• skapa strategier som ger energi
• ta nödvändiga risker
• förbättra produktiviteten genom att förbättra sina relationer.
Olika lösningar för att uppnå största möjliga framgång
TeamCoachingen läggs upp efter de behov som finns och utifrån
det som krävs för att teamet ska uppnå framgångsrika resultat.
Teamet kan också välja att komplettera teamcoachingen med
individuell coaching för alla eller delar av teamet.
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