Chefscoachning är en serie individuella samtal över tid där du och dina behov står i
centrum. Vår coachning bygger på ett förhållningssätt med fokus på handling och
resultat. Det förutsätter en överenskommelse mellan dig och din coach som präglas av
närhet och förtroende. De misslyckanden som du upplever att du har med dig använder
vi för att hämta lärdomar från, det är ett konstruktivt sätt att använda erfarenheten.
Vi arbetar med lösningsorienterad coachning som fokuserar på lösningen istället för på
problemen, på framtiden istället för på det förflutna och på det som fungerar istället på
det som inte fungerar.

Produktblad

Individuell chefscoachning

Värdet för dig
 Vår coachning ger dig som ledare stödet du behöver för att nå från där du är till där
du vill vara
 Vår coachning erbjuder dig som ledare ett utrymme att lösa problem
 Vår coachning hjälper dig som ledare att nå dina strategiska mål och skapa delaktighet
i organisationen
 Vi arbetar med coachning som ger ökad effektivitet i organisationen och får dina
nyckelpersoner att stanna
 Vi uppmuntrar dig att göra mer och nå längre än vad du skulle göra på egen hand
Du får stöd att stiga ur din komfortabla zon och ta tag i svåra vardagsproblem. Du lär
dig kommunicera tydligare och bli mer effektiv i din kontakt med kolleger, medarbetare,
chefer och kunder.
Utgångspunkter för vår coachning
 Du är expert på ditt arbetsliv och privatliv – inte coachen
 Du skall finna och definiera dina egna lösningar och strategier
 Du ansvarar för processens innehåll
Upplägg
Uppdraget omfattar ca 10 coachningssamtal och sträcker sig vanligtvis över 6-10 månader.
Samtalen omfattar 1,5 timma och genomförs vanligtvis i våra lokaler. Under
mellanperioden har du dessutom möjlighet till samtal via telefon med din coach.
Mer information:
Dipl organisationskonsult Anders Ydremark
anders@ydremark.se
Gothia Science Park
Kaplansgatan 16
Box 133
541 23 Skövde
tel 0500-44 89 95
mobil 070-63 68 110
anders@ydremark.se
www.ydremark.se

