VILL DU BLI

Professionell ICF coach?
Master Certifieringsprogram för Coacher och Ledare
Den här utbildningen är för dig som vill hjälpa andra att utvecklas både professionellt och
personligen. Du är målorienterad och vill uppnå det bästa resultatet för både dig själv och
andra. Du är engagerad och fokuserad för att bli professionell coach. Den här utbildningen
kommer att förbättra ditt ledarskap och din förmåga att coacha oavsett vad du har för
bakgrund inom ledarskap och coaching.
Vår ambition är att förse dig med de bästa professionella verktygen inom coaching och
ledarskap.

PROGRAMMET
16 utbildningsdagar uppdelade i två block. Båda blocken består av 8 utbildningsdagar,
mentorcoaching, observerade coachingsessioner och andra obligatoriska uppgifter för
framgångsrikt slutförande av din utbildning.
Block 3 består av Performance Evaluation (examination) och ICFs (International Coaching
Federation) process för ansökan om ACC eller PCC certifikat, där även en skriftlig examination
görs.
Hela utbildningen är baserad på kärnkompetenser definierade av ICF för professionella
coacher på den globala marknaden.
Plats
ONLINE, STOCKHOLM eller MALMÖ

PRIS

ANMÄLAN

58 000 kr exkl moms
(72 500 kr inkl moms)

För mer information eller bokning
kontakta oss: info@coachcompanion.se
or +46 40 30 68 60.

Master Certification Programme for Coaches and Leaders

UPPLÄGG
16 utbildningsdagar, 157 timmar
Utbildningen äger rum online via Zoom, eller i Stockholm resp Malmö mellan 9.00-17.00.
Mentorcoaching
10 mentorcoachingsessioner med en PCC coach (Professional Certified Coach) både
individuellt och i grupp.
Observerade sessioner
6 observerade coachingsessioner med feedback.
Performance evaluation
Performance evaluation (examination) efter att alla delar av utbildningen är genomförda.
Självstudier
Självstudierna tar minst 25 timmar och de är utspridda över hela utbildningsperioden.
Support
Support vid ansökan hos ICF (International Coaching Federation)*
* Ansökan hos ICFs för det internationella certifikatet är inte inkluderat i kostnaden.

ICF CERTIFIERING
När du genomfört utbildningens alla delar och mottagit certifikatet från CoachCompanion kan
du börjar ansökningsprocessen hos ICF som tillhandahåller en skriftlig examination.
CoachCompanion siktar på att våra deltagare ska uppnå högsta poäng på ICFs examination. Vi
stöttar dig genom hela processen.
Ditt mål är vårt mål!
För detaljerad information om ICF certifiering klicka på länken:
https://becomea.coach/earn-a-credential
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Varför CoachCompanion
Ett av Sveriges äldsta utbildningsföretag inom professionell coaching & ledarskap
CoachCompanion är ett av Sveriges äldsta och mest erfarna företag och har sedan 2005
erbjudit coachutbildningar i Sverige och i världen. Det här programmet görs på svenska,
engelska och finska.
CoachCompanion möter kraven från det moderna globala samhället och erbjuder
coachutbildningar online. Vi välkomnar deltagare att mötas, lära och åstadkomma resultat från
deras egna hem.
CoachCompanion är ackrediterade av ICF att genomföra hela utbildningen inklusive
performance evaluation (examination), vilket gör hela processen mot certifiering smidig och
enkel, en s k All-Inclusive service för deltagarna.
Vi stöttar våra deltagare hela vägen, från första dagen i utbildningen till ansökan hos ICF.
CoachCompanions utbildningsprogram är välkända för djup och ingående professionell
kunskap paketerad i ”enkla att förstå” moduler och utbildningsdagar. Våra deltagare säger att
de har fått livsavgörande insikter och vi är kända för vår förmåga att mixa ”hårda” och ”mjuka”
värden, verktyg och förmågor. Allting sker i en miljö av acceptans och växande vilket är den
bästa plattformen för lärande och att uppnå fantastiska resultat.

VÄLKOMMEN TILL EN VÄRLD AV COACHING
TILLSAMMANS FÖRÄNDRAR VI VÄRLDEN!
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