
Forny din lederstil med coaching  

Kunne du tænke dig at bruge coaching som ledelsesværktøj? 
 
Vil du vide, hvad kvalificeret coaching er? 
 
Ønsker du at få konkrete coachteknikker til praktisk brug i dit ledelsesarbejde? 
 
 
Så kan vi tilbyde dig og dine lederkolleger i organisationen dette spændende foredrag.  
 
Ordet coaching fylder meget i dagens mediebillede. Ordet bliver brug i flæng – af og til også 
misbrugt. Aldrig har der været sagt og skrevet så meget om begrebet. 
  
Coaching er en ledelsesstil, der i højere og højere grad er fokus på. I takt med at mange ledere 
ser det som en nødvendighed, at deres medarbejdere arbejder med selvledelse og øget ansvar 
for deres opgaver og jobudvikling, bliver behovet for at kunne hjælpe og guide medarbejderne i 
dagligdagen større. 
 
  
Forventninger og udbytte 
Moderne ledelse kræver, at du på den ene side skal fastlægge rammer og angive mål og retning. 
På den anden side skal du også kunne støtte og vejlede medarbejderen. Coaching er et ledelses-
redskab, hvor der ikke fokuseres på kontrol men derimod på inspiration og motivation af medar-
bejderen. 
  
Coaching er en række teknikker, der blandt andet kvalificerer lederens gennemførelse af kon-
struktive og fremadrettede samtaler, så medarbejderen bliver endnu mere motiveret og føler 
større ejerskab for de handlinger, der skal udføres. 
  
Hvis du og dine lederkolleger har lyst til at høre et kvalificeret bud på, hvad god coaching er, har 
I nu muligheden. 
 
I få viden om:  

• hvad kvalificeret coaching er 

• coaching som ledelsesværktøj 

• konkrete coachværktøjer, I kan bruge i jeres dagligdag 
 
 
Foredraget tilrettelægges selvfølgelig i samarbejde med dig og din organisation og med afsæt i 
de konkrete ønsker og behov, du og dine kolleger måtte have.  
 
Som udgangspunkt afholdes arrangementet hos jer i egen organisation.  
  
Kontakt os på tlf. 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk for yderlige-
re information. 

                                                                    
            Til dig der vil videre 

 


