Utbildning i coachande ledarskap.
Coachande ledarskap är ett utvecklande ledarskap som skapar resultat, både för dig och
för dina medarbetare.
Att få andra att växa och nå sina mål och prestationer är en av ledarens viktigaste uppgifter.
Med ett coachande ledarskap ger du både dig själv och dina medarbetare bra
förutsättningar för att skapa utveckling och goda resultat. Ett coachande förhållningssätt
hjälper dig att stärka individuell utveckling, grupputveckling och lägga en bra grund för
viktiga förändringsprocesser. I kursen Coachande ledarskap får du verktyg och träning för att
utveckla dina medarbetare så att de att når sina mål och växer i sina roller. Det coachande
ledarskapet är det effektiva verktyget för ett modernt och funktionellt ledarskap som för dig
själv, dina medarbetare och verksamhet framåt till resultat.
Även om du tycker att du inte har tid kommer du att upptäcka att när du prioriterar och
avsätter några dagar till att lära dig det coachande ledarskapet sparar du tid. Med ett
coachande ledarskap blir medarbetare mer självständiga och självgående, du får mer tid
till strategiarbete eller andra viktiga arbetsområden istället för att ägna dagen till att svara
på frågor och göra ”brandkårsutryckningar”.
Stress och dåligt samvete för att inte ha kunnat prioritera rätt saker försvinner och både du
och medarbetare får mer gjort på ett bra sätt. Allt fler saker blir gjorda med önskat resultat
helt enkelt.
Om du tidigare har trott att professionell coaching är flum eller ett ledarskap som är för
mjukt kommer du också att ändra uppfattning. Utbildningen innehåller olika exempel på
olika situationer som ex. smita från ansvar eller informell makt. Det coachande ledarskapet
gör din kommunikation säkrare och tydligare och det är lättare att ”sätta ner foten”.
Du kommer att nå fram mycket bättre än vad du kanske har gjort tidigare.
Med coaching metodik ökar engagemang och motivation, du lär dina medarbetare att leda
sig själva vilket leder till ett gott arbetsklimat och du leder utan att förlora kraft och energi.
Utbildningen riktar sig till dig som arbetar i en ledande funktion (du kan vara chef,
företagare, rådgivare eller handledare) och har som syfte att förbättra verkningsgraden i ditt
arbete.
Med ett coachande förhållningssätt kan du föra dig själv, dina medarbetare framåt och ni
kan skapa en hälsosam företagskultur där ni kan växa och utvecklas under resan mot ert
gemensamma mål och skapa önskvärt resultat.
Utbildningen Coachande ledarskap ger dig den teoretiska kompetens och de praktiska
färdigheter du behöver för ett framgångsrikt coachande ledarskap.
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Grundutbildning i Coachande Ledarskap.
Innehåll och utformning
Utbildningen omfattar 32 h som är fördelade på 4 heldagar.
Ur innehållet:
 Grunderna för professionell coaching.
 Verktyg för coachande ledarskap.
 Motiverande mål.
 Träna dig att coacha medarbetare.
 Coacha andra att komma över hinder i sin utveckling.
 Öka motivation och engagemang.
 Lära dig att hantera situationer som ex. smita från ansvar eller informell makt.
Vi arbetar med upplevelsebaserat lärande där teori och praktik varvas.
Mellan kurstillfällena kommer deltagarna att få praktiska övningar och verktyg som du
använder i ditt eget arbete och verksamhet. I utbildningen ges också utrymmer för dialog
och erfarenhetsutbyte med kursdeltagarna.
Utbildningsstart
22/10
Plats:
Ekebacken Hotell och Konferens, Markaryd.
Önskar du övernattning har vi ett specialpris på 770:- för enkelrum.
Kurstillfällen:
4 heldagar. 22/10, 5/11, 12/11 samt 19/11.
Pris;
18400:- (ex. moms). I priset ingår kursmateriel, lunch och fika vid samtliga kurstillfällen.
Anmälan:
Anmälan sker till marion@seagoldcoaching.com eller på tfn 0708-263026.
Hit är du givetvis även välkommen att höra av dig om du vill ha mer information eller har
några frågor. Vid anmälan debiteras 5000: - som sedan dras av på utbildningskostnaden.
Ansvarig utbildare är Marion Solkvint, internationellt certifierad coach.
Marion har mer än 10 års erfarenhet av professionell coaching och har sedan 2005 arbetat med
utveckling av team, ledare och företag i. Hon har även drivit industriell verksamhet, drivit olika
utvecklingsprojekt samt arbetat med regional utveckling på Västsvenska Handelskammare.
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