
Empowerment i vardagen
Frågor – ett sätt att komma förbi hinder och samtidigt skapa lärande
Välkommen till vår tredagars konkreta träning i coachande ledarskap.

Du får träna:
• M3 – My Business, Målande, Motiverande
• Struktur för samtalet – Nuläge, Önskat resultat, Hinder och Resurser
• Att vara i synk, relationens betydelse för resultatet
• Aktivt lyssnande
• Kraftfulla förhållningssätt
• När coachar man och när gör man det inte
• Feedback nödvändig för utveckling
• Känslan är viktig
• Denna träning har under de senaste 9 åren endast varit tillgänglig för de som 

gått vårt längre program.
• Du utvecklas inte bara i din roll utan även personligen.
• För vem: Chefer alla nivåer, projektledare, konsulter och för dem som vill 

träna sin förmåga att ställa frågor.

Du är ledare (alla nivåer), konsult, projektledare, säljare,
utvecklare etc. Du behöver kunna påverka attityder och 
beteenden. Du vill utvecklas i det personliga ledarskapet och din 
kommunikation för att enklare och effektivare nå resultat.

Om utbildningen:
Du tränar och utvecklas direkt på din utbildning. Vi varvar korta 
teoripass med mycket träning i praktiken. Vardagsnära exempel 
och dina egna problemområden är de vi tränar på.

Investering och plats:
13 900,- ex moms inkl. f.m. och e.m. fika, lunch och 
arbetsmaterial.  Adress: Stora Tomegatan 16 i Lund.
Max 8 deltagare per start.

Utbildare
Under din utbildningstid får du ta del av Lotta Bengtssons 
kunskap och erfarenheter från ledarroller, förändrings- och 
utvecklingsarbeten i olika organisationer.

Lotta har 20 års erfarenhet av både det coachande 
förhållningssättet och att coacha ledare på alla nivåer samt 
idrottare.
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Betyg 9.81 av 10 möjliga!

Frågor kan starta 
motivation, minska 

missförstånd och öka 
samförstånd, vidga 

perspektiv och skapa fokus 
och framåtriktning. 

Coaching är också en viktig 
grundbult, ett fundament i 
den lärande kulturen och 
allt förändringsarbete..


