Execu�ve Coaching
Vill du bli e� strå vassare?
Mi� Execu�ve Coaching Program är anpassat för dig som arbetar som chef
och ledare med personalansvar
Som chef och ledare är det du som ska besluta, ta konflikter, rodda förändringsprocesser,
få gehör från ledningsgruppen, ta itu med dagliga personalsitua�oner och se �ll a� få
lönsamhet inom din del av organisa�onen.
En coach kan därför betyda en möjlighet a� få fokusera på din egen personliga och
professionella utveckling under en �d då kraven och e�erfrågan på din �d bara ökar.
Mi� execu�ve coachingprogram för chefer sä�er fokus på a� utveckla dig som ledare,
där du får konfiden�ell �llgång �ll en professionell och neutral samtalspartner.
Jag är specialiserad på skräddarsydd coaching och personligt stöd för dig som chef.
Jag stö�ar både unga ledare och chefer med lång erfarenhet som behöver stöd i sin roll.

E� individuellt coachingrogram
utgår från dina specifika önskemål
och vad du vill uppnå med programmet. Här är bara några
exempel:
• e� bollplank för a� gå vidare i din utveckling
• sä�a personliga mål i arbetet
• planera, lägga upp och effek�visera di� arbete
• få snabbare e� tydligt fokus
• kört fast och behöver inspira�on för a� komma
igång igen
• förbä�ra di�självförtroende och förmåga a�
ta beslut
• kommunika�on och konflikthantering inom
organisa�onen
• bä�re självinsikt
• stöd i en förändringssitua�on
• hi�a vägen �llbaka e�er en sjukskrivning
• finna en bä�re balans i �llvaron
Coach Jeane�e Gardner:
Som coach har jag erfarenhet från ledande chefsjobb. Jag är cer�fierad
karriärcoach enligt Newstart Metoden, en av Sveriges ledande utbildningar inom
karriärcoaching och personlig utveckling. Jag har en gedigen affärsbakgrund,
lång erfarenhet av coaching och arbetar med den pondus som krävs för a� ge tydlig
återkoppling. Jag har lång erfarenhet av leda affärsverksamhet på strategisk nivå och med
affärsfokus. Varken jag eller du vill ägna �d åt en coachprocess som ej uppnår
högsta kvalitet.
Läs mer om upplägget —>
Firma Jeane�e Gardner
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Execu�ve Coaching

Upplägg
Vid e� första uppstartmöte med dig går vi igenom och
skräddarsyr e� program som är individuellt anpassat för
dina behov.
Vi kommer överens om målsä�ningen och vilka
utvecklingsområden du vill fokusera på.
Vid det mötet tydliggör vi också våra respek�ve roller som coach,
klient (och ev uppdragsgivare som di� företag), samt kommer
överens om hur resultatet ska mätas och hur återrapporteringen
ska ske.
Vi behandlar givetvis hela överenskommelsen och
coachprocessen som konfiden�ell informa�on.
Däre�er sä�er vi upp en serie av samtal, o�ast över en
halvårsperiod där samtalsfrekvensen är c:a 3 veckor emellan
samtal, 9 individuella samtal där�ll kommer uppstart- och
avslutningssamtal som all�d ingår i programmet.
Varje samtal är 1,5 �mme.
I e� individuellt coachingprogram som sträcker sig över e�
halvår får du:
• cer�fierad coach med lång erfarenhet av individuell execu�ve coaching under 16 �mmar
• personliga samtal, uppbackning via mejl och telefon vid behov
• tydlig målsä�ning, struktur och process
• uppstart- och avslutningsmöte mellan klient och coach, och ev överordnad chef om du vill så
a� målsä�ningen med coachingen blir tydlig i alla led och a� den stödjer och bidrar �ll företagets
övergripande mål och vision
• övriga samtal är helt konfiden�ella och genomförs enbart mellan mig som coach och dig som klient
• alla verktyg, modeller och arbetsmaterial som stödjer dig i processen
• coachens fokus, närvaro och engagemang
• telefon och mejlsupport i kri�ska lägen under coach�den
• objek�v återkoppling, inspira�on och uppmuntran

Vill du veta mer?
Tveka inte a� ta kontakt med mig på telefon eller mejl.
För mer detaljer om mig och min profil se gärna
min hemsida www.jeane�egardner.se
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