Business Coaching
Inledning
Coaching är ett fortlöpande partnerskap som hjälper
individer att uppnå bättre resultat i sitt personliga och
yrkesmässiga liv.
Coaching fokuserar på individens förmåga och erfarenhet
och på att frigöra individens potential - att helt enkelt
plocka fram det bästa i varje individ. Detta gör coachen
genom att koppla ihop individen med hans/hennes
inneboende kunskap, värderingar, motivation och mål och
knyta detta till handling och som skapar resultat.
Coaching ökar individens framsteg genom att ge
henne/honom tydligare fokus och större medvetenhet om
sina möjliga val.
Vad är Business Coaching?
Business Coaching fokuserar på verksamheten inom ett
företag och utgår bland annat från verksamhetens vision,
affärsidé, mål och verksamhetsplan.
Business Coaching har ett klart och tydligt fokus på att
uppnå verksamhetens mål och ge såväl en ökad
handlingsberedskap som ökade insikter kopplade till
verksamheten.
Business Coaching vänder sig till såväl den enskilde
ledaren och medarbetaren som till lednings- och
arbetsgruppen. Coachingen sker med utgångspunkt från
personens eller gruppens åtaganden och utmaningar i
verksamheten.
Camilla Wikström
070-345 98 80
camilla@crecera.se
www.crecera.se

Varför investerar företag i coaching för ledare
och medarbetare?
För att
• skapa individuell utvecklingsvilja vid
omorganisationer eller uppsägningar.
• öka en medarbetares prestationer och resultat.
• ge stöd till medarbetare i dess roll som exempelvis
ledare, projektledare och säljare.
• skapa utrymme för en medarbetare med höga
ambitioner och vilja till utveckling.
• stödja anställda i sina karriärval.
• stödja medarbetare i att få ihop sitt livspussel –
arbete, familj och hälsa.
• vara en attraktiv arbetsgivare som satsar på sin
personal.
Hur kan ett upplägg för coaching se ut?

Genomförande av coachsamtal för ledare och
medarbetare inom ett företag, bedrivs alltid enskilt
mellan coach och den coachade.
Samtalen genomförs vanligtvis på en väl avskild plats
inom medarbetarens företag.
Antingen styr ledaren/medarbetaren innehållet i
coachsamtalen eller så utgår coachingen från en lagd
utvecklingsplan eller en återkoppling från en
personprofil som genomförts för den coachade.
Kontakta oss gärna för ett möte eller en offert för just
ert företags ändamål med coaching.
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