DEN COACHENDE LEDER

Hvorfor…
Hvis du som leder har til opgave at skabe udvikling, forandring,
transformationer, resultater, trivsel og glæde - og samtidigt skal
bidrage til en high-performance kultur - så er du nødt til at have en
coachende tilgang til dine medarbejdere for at komme i mål.

Derfor…
Nu kan man ikke længere bare fortælle folk, hvad de skal gøre.
Der forventes mere og mere af en leder, og du skal varetage flere og
flere roller. Ansatte forventes at blive lyttet på, fortstået og
delagtiggjort.
Mennesker er I dag den største konkurrencemæssige fordel i alle
virksomheder. Vinder du ikke denne kamp, vil det være svært at
tiltrække og holde på de dygtigste medarbejdere. Skal du have et
stærkt team, er du nødt til at have styr på din mandskabspleje.

Resultater
En coachende tilgange til mennesker har altid været den mest
effektive metode, og det er i dag også det eneste, som bliver positivt
modtaget af de unge generationer, som udgør mere end 50% af det
globale arbejdsmarked.
Hvis du vil have et andet resultat, end det du opnår i dag, må du
gøre noget andet og nyt. Med en coachende tilgang vil du kunne
knække problematikker, der hidtil har opstået igen og igen.
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Udbytte

•

Du vil lære at lytte og få andre mennesker i tale.

•

Du vil lære, hvordan mennesker tænker og fungerer, og hvorfor de har en
given adfærd.

•

Du vil lære at kommunikere på et højere plan og stille de rigtige spørgsmål.

•

Du vil lære, hvordan du får åbnet mennesker, når ind til kernen i et problem
og får brudt et mønter, som måske længe har ligget i vedkommende.

•

Du vil lære at bygge nye gode vaner op og skabe et lederskab hos den
enkelte, i dit team eller din organisation.

•

Du vil også løfte dit eget lederskab og få en masse personlige indsigter, som
vil gøre dig til en endnu bedre leder.

•

De kunder, som har været igennem processen, har skabt unikke resultater,
og det er en fantastisk rejse at være på.
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•

Læringsrejsen er hele vejen en blanding af workshoptræning,
klasseøvelser, hjemmetræning og personlig coaching og opfølgning. Der
kan afholdes en eksamen.

•

Værktøjerne er gennemtestede coachingmodeller.

•

Processen bliver gjort konkret og enkel og opleves som en spændende
rejse ind i, hvordan vi mennesker tænker, og hvorfor vi gør, som vi gør.

•

Læringsrejsen er for ledere på alle niveauer og skræddersyes til den
enkelte branche, kultur og ledere.

Hvordan

Kontakt os for en uforpligtende snak
+45 6166 2670

info@bymichaelhansen.com
Kontor/København & Karlslunde Strand

www.bymichaelhansen.com

