Ledarskapsträning i
ett coachande
förhållningssätt
- våren 2008 en utbildning för dig som
är ny eller erfaren chef och
ledare!

10-11 Mars
Två intensiva dagar i Skaraborg
Coachning – en lösningsorienterad ledarstil
Chefer som vid rätt tillfälle kan tillämpa ett coachande
förhållningssätt skapar bättre resultat inom sitt
ansvarsområde än andra chefer. Detta beror bl.a. på det
starka sambandet mellan medarbetares motivation och
chefens kompetens att coacha.
Du får fördjupad kunskap om och förståelse för hur och när
du kan coacha. Du får om hur du genom feedback, dvs hur
du genom både positiv och konstruktiv kritik ökar
produktiviteten hos dina anställda. Du kan börja coacha dina
medarbetare direkt.
Du får dessutom tillfälle att lösa dina egna vardagsproblem
som chef.

Kurstider:
Programmet omfattar två dagar under våren 2008.
10-11 Mars
Plats:
Skaraborg, meddelas senare.
Pris:
Avgift för hela programmet är
5. 000 kr, exklusive moms.
Kostnad för kost och logi tillkommer.
Anmälan:
Din anmälan kan faxas, skickas per brev eller
via e-post.
Deltagarantalet är begränsat och anmälningarna
behandlas i den ordning de kommer in.
Vi vill ha din anmälan senast 8 februari 2008:
Ydremark Utveckling AB, Gothia Science Park,
Box 133, 541 23 Skövde
Fax: 0500-44 89 58
E-post: info@ydremark.se
Telefon: 0500-44 89 95

Anders Ydremark
Diplomerad organisationskonsult
vid Gestaltakademin. Civilingenjör
och beteendevetare. Tjugo års
erfarenhet av företagsledning och
utveckling av människor, relationer
och affärsverksamhet. Samarbetar
med Svenska Managementgruppen
i ledarskapsutbildningar och
förändringsuppdrag.

Innehåll




Coachningens sju grundläggande principer

Aktivt lyssnande
Att lyssna fokuserat är en viktig kvalitet hos en coach. Du
tränar att hjälpa medarbetaren utforska frågeställningen
och att inte ge egna lösningar på problemet. Du tränar på
att lyssna efter vad den andre verkligen menar, dvs lyssna
på flera nivåer.



Att ställa kraftfulla frågor
Grunden för coachning är att ställa kraftfulla frågor. Vi
skiljer på utforskande respektive direkta frågor. Du tränar
på att ställa öppna och slutna frågor samt cirkulära frågor
och alternativ frågor mfl frågetyper



Att ge feedback
Du tränar på att ge feedback på ett konstruktivt sätt som
gynnar utveckling. Vi går igenom nyckelregler för feedback
som skapar lärande och inte motstånd.
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