Coaching
Coaching är en bevisad effektiv metod som stöttar upp
och skyndar på utveckling. Det är en utmärkt metod att
använda för den som vill fortsätta att utvecklas i sin roll,
som behöver reflektera kring sig själv eller hantera en
uppkommen situation.
Coaching kan vara rent avgörande och ett mycket starkt
redskap inför ett utvecklingssamtal, för bättre livsbalans
och när man vill hitta tillbaka till sin motivation och sina
drivkrafter.
Vi får ofta höra från arbetsgivare att deras medarbetare
blivit mer motiverade och tar ett större eget ansvar för sin
utveckling efter att ha deltagit i ett coachingprogram hos
Starck & Partner. Det är vi väldigt stolta över!
Coaching syftar till eget lärande, utgår från nu:et och
riktar sig framåt. Målet är att ta sig från nuläge till önskat
läge.

Coaching hos Starck & Partner
Starck & Partners konsulter är alla utbildade ICF
coacher som stöttar, utmanar och tränar individer
och organisationer att förflytta sig framåt i önskvärd
riktning.
En coach ”boxas med omtanke” och möjliggör reflektion och handling. Med öppna frågor och ett tillitsfullt
bemötande får individen stöd och verktyg att komma
vidare.
Processen startar vanligtvis med ett trepartssamtal
där vi tillsammans stämmer av förväntningar på vad
individ och organisation vill uppnå. Därefter påbörjas
en coachinginsats där individen får hjälp att identifiera
och utveckla strategier och vägar för att nå uppsatta
mål.
Återkoppling sker i form av trepartsamtal eller enligt
överenskommelse.

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 en av Sveriges största leverantörer med fastan¬ställd personal som har ICF-certifierade coacher.
Starck & Partner är verksamt över hela landet och har kontor i
Stockholm och i Göteborg

