LEDERSKAB
UDVIKLING
TRIVSEL
VÆKST
12-MÅNEDERS SKRÆDDERSYET UDVIKLINGSFORLØB FOR LEDERE
LEDELSE, DER SKABER VARIG
VÆKST, KRÆVER PERSONLIG
SKRÆDDERSYET COACHING
Derfor tilbyder vi nu et 12-måneders
lederudviklingsforløb skræddersyet til
den enkelte leder og teamet. Måske du
oplever, at en leder ikke fungerer, og
du gerne vil komme de store konsekvenser i forkøbet?
Måske du ser et uudnyttet potentiale hos en leder, som du ønsker at få
bragt i spil?
Eller måske du selv har et ønske om
at udvikle dig og tage dit lederskab til
næste niveau?

DU FÅR:

5 X INDIVIDUEL COACHING I VIRKSOMHEDEN
Du får en sparringspartner, som stiller
dig til ansvar, og som hjælper dig med at
tackle de konkrete udfordringer, du står
overfor. Derudover får du værktøjerne
til at:
• Sikre implementering af ny viden
• Håndtere udfordringer her og nu
• Skabe mærkbare resultater og
udvikling
• Sikre succes i nuværende job
(= mulighed for at flytte dig karrieremæssigt)
5 X ONLINE INDIVIDUEL OPFØLGNING
PÅ TEAMS/ZOOM
Vi tjekker ind løbende og snakker om,
hvordan det går.

PLUS:

Husk, at vi skræddersyer
forløbet, så det passer til dig og
dine ønsker og udfordringer

U
 begrænset support hos os via mail
eller telefon i hele perioden.
M
 ulighed for fælles netværksmøder
• Dialog, inddragelse og involvering –
træning og opgaver
• Overordnede principper skal gøres
operationelle – hvordan bruger du
det i din hverdag?
U
 dlevering af materialer med viden
om basale ledelseskompetencer

TEMAER

1

Beslut og iværksæt
handling
• Find dit højere formål (din
mission)
• Sæt konkrete mål og eksekvér

2

At lede og supervisere
• Udvis lederskab overfor
andre (efterlev dit værdisæt)
• Kend dine styrker og brug dem
• Indrøm, når du laver fejl – og
fortsæt

3

Skab god energi
• Vær passioneret (positiv energi)
• Inspirér andre (spred energien)

Er du klar til at tage dit lederskab til næste niveau?
Kontakt os for at høre mere om, hvordan du kommer i gang.

Anders Elholm
51 93 50 03 • anders@elholm-coaching.dk
Mit navn er Anders Elholm, og jeg driver virksomheden Elholm Coaching,
hvor jeg tilbyder stress-coaching, personlig coaching og erhvervscoaching.
Jeg har tidligere haft en karriere som leder i produktionsindustrien i 10
år men valgte i 2014 at vie mit arbejdsliv 100 % til coaching. Som ICFcertificeret erhvervscoach arbejder jeg både med udviklingsforløb for
virksomheder og individuelle coaching- og stressforebyggelsesforløb for
ledere.

Dorthe Albæk
20 87 68 25 • dorthe@albaek.nu
Jeg hedder Dorthe Albæk og er en erfaren karriere- og erhvervscoach.
Siden 2008 har jeg drevet coachingvirksomheden Albæk i Aalborg, hvor jeg
hjælper virksomheder og kandidater i hele landet med at skabe udvikling,
overskud og vækst – bl.a. gennem individuel ledercoaching, teamudvikling
og individuel karrierecoaching. Jeg har selv en ledelsesmæssig baggrund
og en internationalt certificeret coachinguddannelse (fra EMCC og ICF)
med speciale i Transition Management.

