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Professionell coaching och ett coachande
förhållningssätt är de positiva verktyg som du som
ledare, företagare och rådgivare kan använda för
att föra dig själv, dina medarbetare, grupper och din
verksamhet framåt.

Team som lämnar individuell prestation och lär sig
teamprestation maximerar sina resultat och skapar
en bra arbetsplats. Teamet fokuserar då på vad
istället för vem, ökar sin positivitet och produktivitet
samt ﬁnner nya lösningar och möjligheter.

Ta hjälp av professionell coaching för att skapa
riktning, fokus och resultat inom dina målområden.
Vad vill du förbättra, förändra och åstadkomma?

Utbildningen ger dig de viktigaste verktygen i ett
coachande förhållningssätt och ledarskap. Med
coachingen leder och hjälper du dina medarbetare i
deras utveckling för ökad motivation, engagemang,
ansvar och kompetens. Dina medarbetare lär sig att
leda sig själva och du bygger en verksamhet med en
mer engagerad, motiverande, positiv och självledande
kultur. Det leder till högre effektivitet, bättre resultat och
du utvecklar ett tydligare ledarskap som frigör mer tid till
andra uppgifter.

Med den beprövade analysen Team Diagnostik
tar vi reda på hur ledningsgrupper, team och olika
företagsnivåer fungerar inom områdena produktivitet
och positivitet. Teamet får en tydlig bild av hur det
fungerar tillsammans och vad som kan förbättras.

Under utbildningen ges stort utrymme för diskussion
och erfarenhetsutbyte mellan deltagarna.
Utbildningen vänder sig till ledare, företagare, rådgivare,
konsulter och andra som vill lära sig ett coachande
ledarskap.

Praktisk information

Utbildingen sker under 4 heldagar och genomförs två
gånger per år under våren och hösten. Vid varje träff
får deltagarna praktiska övningar att använda i sin egen
verksamhet. Max antal deltagare är 12 personer.
Mentorsamtal
För de som önskar ges möjlighet till personliga
mentorsamtal mellan mötestillfällena.

Bokning och mer information

Med resultatet från analysen skräddarsys det fortsatta
arbetet med att höja teamets förmåga att med enad
riktning hålla kursen mot uppsatta mål och resultat.
Utbildningen vänder sig till styrelser, ledning,
avdelningar, ledningsgrupper och arbetslag på alla
förekommande nivåer i företag och organisationer.

Praktisk information

Teamutvecklingen blir mätbar genom att inledas och
avslutas med analysen Team Diagnostik. Däremellan
sker 6-8 möten på ca 2,5 timme. Mellan träffarna
genomförs teamet de förändringar som leder till positiv
utveckling.

Webbaserad Teamanalys

Den webbaserade analysen sker anonymt och ger en
tydlig bild av teamets styrkor, vilka områden som kan
förbättras samt hur relationerna i teamet fungerar.

Coaching är en process som ger dig kontinuerligt stöd
i ditt ledarskap eller företagande. Den hjälper dig att
se och använda nya möjligheter, perspektiv, lösningar,
skapa balans samt hantera stress och krav.
Du stärks och utvecklas som människa i ditt arbete
och verksamhet oavsett om du är ny eller erfaren inom
ditt område. Tillsammans hittar och utvecklar vi dina
styrkor och skapar nya förhållningssätt till situationer,
utmaningar och medarbetare.
Under coachingen kartläggs och skapas en struktur
och arbetssätt som för dig, ditt ledarskap, arbete och
organisation snabbare framåt. Snabbare och enklare än
om du arbetar på egen hand. Målet är att utveckla din
egen styrka, balans och verkningsgrad.
Coachingen för ledare och företagare vänder sig till dig
som är chef, företagare med egen verksamhet eller dig
som står inför nya utmaningar och positioner.

Praktisk information

Vanligtvis genomförs 16 möten under 8-12 månader.
Dessa sker personligen eller över telefon.
För priser och mer information besök:
www. seagoldcoaching.com

Analysen kan göras separat med en efterföljande
genomgång av resultatet. Det ger värdefull information
om teamets nuvarande nivå av verkningsgrad och
välmående.

Ring: 0708-26 30 26

E-posta: marion@seagoldcoaching.com

L e d a r sk a p

MålVerktyg

U t vec k lin g
Sedan starten 2005 har jag coachat och inspirerat
ledare, team, företagare och individer att utvecklas
och nå sina mål.
Genom att synliggöra styrkor och utvecklingspotential
hjälper jag individer och team att utvecklas, växa och
nå önskvärda mål med professionell coaching- och
mentormetodik.
Jag är internationellt certiifierad coach och utbildad
av The coaching Training Institute i USA samt har
flera specialistutbildningar inom team- och systemisk
coaching. Min bakgrund och erfarenhet av näringsliv
och ledaskap grundades som egenföretagare inom
industriell tillverkning då jag också fick en utnämning
som Årets Företagare. Jag har också varit verksam på
Västsvenska Handelskammaren och drivit en mängd
olika projekt vars syfte alltid har varit utveckling inom
och för näringslivet.

Bokning och
mer information
0708 - 26 30 26
marion@seagoldcoaching.com
www.seagoldcoaching.com

Professionell coaching
och teamutveckling

Idag arbetar jag som professionell coach och
teamutvecklare i mitt företag Seagold Co-Active
Coaching.
Varmt välkommen att kontakta mig!

Marion Solkvint
E-post: marion@seagoldcoaching.com

