
COACHING 

Vi vill gärna prata mer med dig!  
Telefon 08-525 051 90 --- Mail bircon@bircon.se 

 

Coaching gör dig till en bättre medarbetare och ledare! 
Chefens vardag innefattar svåra ställningstaganden och känsliga val av förhållningssätt 
till medarbetare, kunder, ägare, samarbetspartners och andra intressenter. Ofta måste 
många beslut tas i ensamhet och med fullt eget ansvar. Det ska gå snabbt och ske i 
stridens hetta. Som chef ges lite tid och perspektiv att värdera sina ageranden mot 
någon fast måttstock.  

Genom att reflektera över dina erfarenheter på ett strukturerat sätt 
och ställa synliga och tänkta problem och utmaningar under luppen 
kan du säkerställa att du har bästa möjliga beredskap för att 
hantera din vardag som chef. 
 
Vi ser till att du utvecklas i din roll som chef... 
Vi är ett bollplank som hjälper dig att agera på bästa sätt i din yrkesroll. Vi 
ser till att du lär dig av dina erfarenheter och utvecklas i ditt ledarskap. 
 
...och att du har effektiva modeller att grunda dina val på 

I korthet Vi hjälper dig att få perspektiv och rätt sammanhang i det som händer i ditt 
arbete. Genom att koppla det praktiska du själv upplever med teorier och 
metoder kring ledarskap och styrning höjer du din kompetens. 

Kurslängd: 6 eller fler 2-4 
timmars träffar, alltid 
fördelade över minst 6 
månader 

Hands-on coaching Hands-off coaching 

 
Antal deltagare: Genomförs 
enskilt eller i grupp, 
exempelvis vid delat 
ledarskap 
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Kursdokumentation: Ingår  
 
Förkunskaper: Chef, ledare 
eller blivande chef, ledare 
 
Pedagogik: Diskussioner, 
inläsnning, hemläxor; 
relaterat till den egna 
verksamheten 
 

Effekt 
Bättre hantering av de problem 
du står inför idag 
 
Bättre förmåga att 
framgångsrikt hantera din 
yrkesroll även på längre sikt 
 
Mer genomtänkt handlande 
 
Mer tillfredställelse i chefsrollen 
när du får ett bollplank 
 
Starkare ledarskap 
 

”Upplägget höll mig ajour med modernt ledarskap. Mycket bra 
för mig som erfaren ledare!”, Christina Teiner, Link Stockholm 

Ett koncept som tar dig längre än traditionell coaching! 
När bollplanket utanför organisationen kopplas till relevanta ledarskaps- 
och managementteorier uppstår lärande på djupet. Det gör att du 
framgångsrikt kan hantera direkta problem såväl som lösa situationer som 
uppkommer längre fram i arbetet. 
 
Hur vi gör 
Vi utgår från att varje uppdrag är unikt och måste anpassas efter 
förkunskaper, erfarenhet och behov. Vår roll är att stödja och utmana och 
därigenom få dig själv att växa i ditt yrke. Vi bestämmer i förväg vad nästa 
träff huvudsakligen ska fokusera på och ser till att du får relevant material 
att arbeta med, så att lärandet vid själva coachingtillfället blir varaktigt.  
 
Varför ska du välja oss 
Vår coachingmodell tar hänsyn till människors olika lärstilar och behov. 
Därigenom säkerställer vi att du får ut så mycket som möjligt av 
coachingen. Vi ser utbildning, individuell utveckling och 
organisationsutveckling som en helhet. Individen får lära sig, men 
lärdomarna ska också få resultat på hemmaplan. Vår erfarenhet från alla 
möjliga organisationer och branscher gör att vi förstår din problematik och 
kan hjälpa dig undvika andras misstag. 

Delad kontroll 

Coach kontroll 
Klient kontroll 
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