Chefscoaching
Coaching är en bevisad effektiv metod som stöttar upp
och skyndar på utveckling. Alla chefer/ledare som vill
utvecklas framåt har nytta av coaching. Det är en bra
metod att använda för den som vill fortsätta utvecklas i
sin roll, behöver tänka igenom saker eller som behöver
hantera nya uppkomna situationer.
Vi utformar processen tillsammans utifrån vad chef/ledare vill/behöver uppnå. Och hjälper att identifiera och
utveckla strategier och vägar för att nå uppsatta mål/
delmål.
Coaching handlar om eget lärande och utgår ifrån nuet
och riktar sig mot framtiden. Chef/ledaren sätter mål
och lär sig hur man konkret ska göra för att nå från a
till b med stöd av öppna frågor, reflektioner och ibland
konkreta övningar.

Ledarskap är både mångfacetterat och individuellt.
Eftersom vår starka övertygelse är att ett gott ledarskap bygger på just ledarens beteenden, ledarskapets
kontext och ledarens personligsa stil så finns det sällan
två ledare som är likadana.
Olika ledare passar också i olika situationer och ju
tidigare man kan kartlägga och utveckla sin potential
som ledare desto snabbare kan man hitta rätt bland de
olika möjligheter som finns.
Starck & Partners chefscoacher har alla tidigare
innehaft chefspositioner, från första linjens till VD-roll.
Samtliga chefscoacher är diplomerade och certifierade coacher enligt International Coach Federation.

Coaching utifrån ICFs riktlinjer

Om oss

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan
klient och coach i en
tankeväckande och kreativ process som inspirerar
klienten att maximera sin
personliga och professionella potential.

Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för
att skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer
till sin rätt.

För att veta mer: www.icfsverige.se

Starck & Partner är verksamt över hela landet och har kontor i
Stockholm och i Göteborg

Starck & Partner är en av Sveirges största leverantörer med fastanstäld personal som har ICF-certifierade coacher.

