Coaching som Ledelsesværktøj
Lær at bruge coaching som et eminent
godt ledelsesværktøj!
På dette kursus lærer du at bruge coaching som et
decideret ledelsesværktøj, du umiddelbart kan bruge i
din dagligdag.
Coaching er et praktisk værktøj, som bedst læres gennem
vekselvirkningen mellem undervisning og træning. Ligesom
et kørekort, hvor du også har både teori og køretimer:

•
•
•
•
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•

Grundlæggende coachingværktøjer lægges til grund
Udgangspunkt i cases fra en leders hverdag
Teorier fra internationale coachuddannelser og NLP
Træning med feedback, vejledning og sparring
Indsigt og læring i grundlæggende coaching samt i
konteksten ”Lederen & Medarbejderen”
Der udstedes diplom til alle deltagere

Din træner er erhvervscoach og
ledelseskonsulent, Laila Christensen,
ICC coach og NLP Master med erfaring
fra mere end 3.500 coachsessioner samt
undervisning.

”Hvis jeg var blevet spurgt om jeg
brugte coaching som
ledelsesværktøj og havde styr på
det før kurset ” Coaching som
Ledelsesværktøj” ville jeg uden
tøven have svaret ”ja”.
Jeg fandt ud på kurset, at coaching
som ledelsesværktøj er et utrolig
stærkt værktøj, og det kræver et
stort overblik, empati og tolerance
at praktisere. Kurset har givet mig
en god indsigt i hvad coaching i
virkeligheden er, at begrebet bliver
brugt i flæng og at jeg stadig har
meget at lære på den front, og
Laila’s overblik, empati og tolerance
for emnet har givet mig lyst til at
udforske det yderligere.
Laila er som konsulent er meget
kompetent og kombineret med
hendes erhvervs- og livserfaring gør
at hendes undervisning er meget
troværdig og lærerig og jeg kan på
det varmeste anbefale hende.”
Thomas Højer
Fabrikschef, Unilever

Direktør i firmaet Coach Vision og
forfatter til bogen ”Sæt af på modstand –
ledelse med hoved og hjerte”.
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