Attraktiva paketlösningar för individuell coachning av ledare
Nu hos Gunilla Andersson Coach AB
Program för ledarutveckling – attraktiva paketlösningar för
individuell coachning av ledare
Det är nog ingen slump att du läser dessa rader just nu. För jag tror du är en
människa som brinner för det du gör. Att du dessutom vill skapa bra relationer, dela
med dig av din kunskap, och få dina medarbetare att växa i en verksamhet som når
sina mål. Du har kommit helt rätt. I mina coachprogram kan du välja olika steg för att
utveckla ditt ledarskap. Det bästa av allt är att jag redan vet att du vill mycket och har
mycket kunskap, så du behöver inte bli någon annan. Men du kan alltid utveckla den
du är och det du redan kan, och bli tydlig i vem du är och hur du kommunicerar det
du vill. Jag brinner verkligen för att hjälpa ledare att ta fram de allra bästa sidorna i
sitt ledarskap, men även att ta hand om sig själva och må gott på vägen. Så varmt
välkommen att kontakta mig för mer information eller för ett förutsättningslöst möte.
ATTRAKTIVA MODULER - PAKETLÖSNINGAR FÖR UTVECKLING AV CHEFER
SOM VERKLIGEN VILL VARA LEDARE OCH MÅ BRA PÅ VÄGEN!
1. VAD VILL JAG MED MITT LEDARSKAP OCH HUR KOMMER JAG DIT?
Kanske är det resultatet i fokus, eller dina medarbetare eller kunder, eller
alltsammans. Vill du skapa attraktiva arbetsplatser och bli trygg i ditt ledarskap.
Vi lägger grunden för en coaching modell av det du vill att ditt ledarskap ska
innehålla.
2. SOM LEDARE ÄR JAG EN FÖREBILD - BALANS I MITT EGET LIV
Mår du så bra som du förtjänar? Vi gör livshjulet för att se hur din balans ser ut
mellan arbete och fritid med mera. Kanske du behöver göra en handlingsplan
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för att komma dit du önskar i någon av de åtta områden som är viktiga för ett
liv i balans. Genom detta sätt att titta på sig själv, ökar man också förståelsen
för hur dina medarbetare och andra människor kan ha det. Alla människor
måste må bra i sig själva för att fungera optimalt på jobbet.
3. VEM ÄR JAG SOM LEDARE OCH MÄNNISKA – en riktigt spännande
utmaning för de riktigt modiga, att titta på sina personlighetsdrag och hur de
tjänar och kanske begränsar dig. Vilka du vill ha kvar och vilka du vill utveckla
och vilka som kanske tjänat dig färdigt i den roll du har nu. Du kommer
garanterat att bli mer medveten om vad som styr dig och även en förståelse för
vad andra kan styras av.
4. MENTAL STYRKETRÄNING
Vill du stärka dig själv inför förändringar, svåra uppgifter eller mål du vill sätta
för att flytta din verksamhet framåt, eller behöver du bara stärka dig själv i en
svår sits? Lär dig frigöra din inre expert, bli tydlig och kliv in i rollen. Här
kommer du att få träna på olika verktyg som svåra samtal, raka jag budskap,
affirmationer eller vad du behöver i just din situation.
5. GÖR DIN EGEN LEDARDEKLARATION UTIFRÅN DITT ”PERSONLIGA
VARUMÄRKE”
Här får du verkligen titta på vad du står för, din vision, mission, värdegrund
med mera samt hur du vill omsätta detta i ditt yrkesliv. Syftet är att ta fram en
ledardeklaration inför dig själv så att du blir tydlig i din roll. Garanterat kommer
du att få en och annan ahaupplevelse vad det är som gör att du är den du är
och att du har gjort de val du gjort.
6. ATT FÖLJA DEN RÖDA TRÅDEN – FRÅN VISION TILL HANDLINGAR
Vad är mitt företag/ organisations röda tråd som ska genomsyra allt vi gör i vår
verksamhet? Hur bryter jag ner detta så det blir begripligt, hanterbart och
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meningsfullt för mig och mina medarbetare, så att vi kan känna ett KASAM (känsla
av sammanhang) i det vi gör. Även om vi kanske inte alltid tycker likadant som
ledningen eller politiken. Du kommer att bli medveten om betydelsen av att bryta
ner visioner och större mål till delmål och aktiviteter. I denna modul går vi också
igenom en organisatorisk boxmodell som bör vara i balans samt feedbackens
betydelse.
Alla program motsvarar ca tre timmars coaching, med två till tre träffar, men kan
byggas på med fler timmar om så önskas. Syftet är att coacha ledare till att bli det
bästa av sig själva!
Grundpris 5 100 kr ex moms för varje modul. (Ev. milersättning kan tillkomma om du
vill att jag kommer till dig). Går du fler kurser är priset för första modulen du går 5 100
kr, därefter får du 1000 kr i mängdrabatt för varje del, dvs 4 100 kr ex moms per del.
Alla som gått ledarutbildningen Optimalt ledarskap eller deltagit i något ledarprogram
erbjuds att ingå i Gunilla Anderssons Coachnätverk för ledare som verkligen vill leda!
Vore det inte fantastiskt om du kunde må så bra du förtjänar i ditt liv och i ditt
ledarskap?
Är du intresserad av att veta mer: Ring Gunilla på tfn 070 – 35 16 460 eller maila
gunilla@gunillacoach.se Välkommen att kontakta mig!

Ledare
Gunilla Andersson,
Certifierad coach, organisationskonsult och
samtalsterapeut.
Har lång erfarenhet från ledarskap, coaching,
organisationsutveckling, handledning och
utbildning
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