Coachande ledarskap
	
  

	
  

- konsten att få andra att prestera

Utbildningen ger dig kunskapen, verktygen och
motivationen du behöver för att lyckas ännu bättre i din
roll som ledare. Bli coachad till ny energi och perspektiv.
Effekt

•
•
•
•

Förståelse för coachningens grunder
Praktisk kunskap i att coacha andra
Lär känna din egen och andras motivation
Skapar ökad delaktighet och ansvarstagande

Målgrupp: alla som på något sätt leder andra, är
enhetschef, projektledare, teamledare.
Omfattning: 1 timma, halvdag, en eller två dagar

	
  
Detta är antagligen den mest praktiska utbildningen i coachande ledarskap som finns på
marknaden. Du har direkt användning av det du tränat i din egen vardag, på jobbet och även
hemma. Du kommer själv att coacha och blir coachad minst två gånger under dagarna. Du får
träna på att ge tydlig feedback som får andra att växa.
•
•
•
•
•

Vill du få dina medarbetare att prestera bättre?
Vill du få dem mer motiverade, mer ansvarstagande och mer produktiva?
Vill du ha några enkla verktyg för att coacha till ännu bättre resultat?
Vill du undvika energiläckage på saker som inte blir gjorda?
Vill du få ny energi för att leda din verksamhet, avdelning och team för bättre framgång?

Smakprov ur innehållet
Du får lära dig …
• coachens roll och förhållningssätt
• enkla nycklar till att väcka motivationen
• verktyg för att väcka potentialen
• träna på att jobba med tydliga mål
• tips på hur du undviker störningar och hinder
• undvika och hantera "smitare"
• coachning i praktiken

Dessutom får du…
• finna din egen ledarskapsram; säga, visa, göra
• hjälp att sätta mål
• undanröja hinder och frigöra potential
• lyfta fram den inre drivkraften
• vekrtyg att utmana och få andra att utvecklas
• GROW - en enkel modell för coachning
• tre nyckelord för bestående framgång

Utbildare

Mobile + 46 705 29 21 80
E-mail: kenth@kenthakerman.com

www.kenthakerman.com

Skype: KenthAkerman
Twitter: KenthAkerman
FaceBook: kenthakerman
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Kenth Åkerman är talare, ledarskapsexpert och mental coach.
Kenth är en av Sveriges bästa och mest inspirerande föredragshållare för grupper på 200 likväl
som 20 personer. Kenth har i över 15 år inspirerat tusentals människor varje år. Han pratar om
motivation och arbetsglädje, konsten att få andra att prestera, framgångsrik företagskultur,
mental träning, mål och mening, service i mästarklass, affärsmannaskap och entreprenörskap.
Han brinner för att skapa perspektiv, med affären och människan i fokus.
Hans föredrag och utbildningar har alltid högt tempo, är praktiska, provocerande och väcker
eftertanke. Författare till flera böcker inom ledarskap, förändring och kundservice.

