
 

VILL DU ARBETA MED CHEFER OCH ORGANISATIONER? 

Bli Executive Coach 
För dig som vill jobba med coaching på chefs-nivå 

Utbildningen ger kunskap och förståelse för hur företag är organiserade, hur HR funktionen 

arbetar och hur du som Executive Coach kan bidra till utveckling och positiv förändring i 

organisationer och dess chefer och ledare. 

UTBILDNINGENS MÅL 
Utbildningens mål är att ge dig teorier, metoder, verktyg, samtalsmetodik, modeller och 

praktisk färdighetsträning för att arbeta med executive coachning på ett professionellt och 

kvalitetssäkert sätt. I utbildningen ingår säljträning som kommer att rusta dig med förståelse 

för hur du paketerar, prissätter och säljer in dina tjänster för att ta nästa steg i din karriär. 

Litteratur och material 

Egna anteckningar samt sammanfattning som mejlas ut efter utbildningen. Förslag på 
fördjupnings- och inspirationslitteratur lämnas av utbildaren. 

För vem?  

Utbildningen vänder sig till dig som är ICF, ICC, och EMCC 

diplomerad eller certifierad samt akademiker inom 

ledarutveckling. 

PRIS 
14 900 kr, exklusive moms  

(18 625 kr, inkl moms) 

ANMÄLAN 
Varmt välkommen att anmäla dig 

till info@coachcompanion.se

  

mailto:info@coachcompanion.se


Executive Coaching 

CoachCompanion of Scandinavia AB 
Stortorget 9, SE-211 22 Malmö | Saltmätargatan 5, SE-113 59 Stockholm – Sweden 

Tel: +46(0)40306860 – info@coachcompanion.se – www.coachcompanion.se 

INNEHÅLL 
Utbildningen består av 2 + 1 dag och har sin grund i positive förändring som bygger på de tre 

elementen; självinsikt, vilja och träning. Den teoretiska delen kopplas till praktiska verktyg och 

träning. Utbildningen rustar dig med följande: 

Kredibilitet på marknaden 
 

Vad är Executive coaching och hur skiljer det sig från annan coaching 
 

Kulturskillnader i arbete som Executive Coach 
 

Konkreta kunskaper i Executive Coaching 
 

Värdegrundsarbete 
 

Vara-kunna-göra metoden 
 

Rollfördelning 
 

Kompetenser som krävs att arbeta med Executive coaching 
 

Processer och utmaningar i Executive Coaching 
 

Mätning av resultat inklusive ROI 
 

Arbeta med konkreta CASES 
 

Egen presentation med feedback 
 

 

UTBILDARE 
Emma Persson (MCC) 

Elisabeth Brage (PCC) 

Patrick Lundeberg (ACC) 
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