TOP EXECUTIVE WORKSHOP
– SKAL DER SKE NOGET NYT I DIT ARBEJDSLIV?

Når du lærer af fortiden går du stærkere ind i fremtiden
Det handler om dine værdier og udviklingsproces
Copenhagen Coaching Center faciliterer en transitionsproces
for ledere. Vi vil gerne være med til styrke en klar overgang fra en
ledelsesposition til den næste.
Vi arrangerer derfor workshops, der er tiltænkt ledere:
• Du er enten i en overgangsperiode fra det ene job til det næste.
• Du ønsker at gennemføre et skifte i jobsituationen.
• Du ønsker at lave et decideret karriereskifte.

TILMELDING
Morten Paustian
mp@copenhagencoaching.dk
Tlf. 29214712
STED
Blegdamsvej 104, 2. sal
2100 København Ø
PRIS
5.500,- ekskl. moms.
TIDSPUNKT
April/maj måned – den eksakte dato
koordineres med deltagerne.

Vi har tilrettelagt et program, der gennemføres over to dage. Her arbejder vi i et frirum med grupper bestående af maksimalt 8 ledere.
Du bliver tilbudt en Big Five test inklusiv feedback. Testen kortlægger
dine personlighedstræk herunder både dine muligheder og forventelige udfordringer.
Den grundlæggende idé er at fokusere på din karriere i et udviklingsog helhedsperspektiv. Vores opgave vil være at kortlægge dine potentielle veje og genveje samt identificere din personlige tilgang i overgangsfasen. Det handler med andre ord om at opbygge din kapacitet
og skabe klarhed for dig, så du kan træffe den rette beslutning om dit
virke som leder.
Den første dag vil vi fokusere på personligheden, og den anden dag
vil vi fokusere på afklaring af karrieremulighederne i et større perspektiv.
Vi udfordrer, støtter, giver sparring og anbefalinger. Vi gør overgangen lettere og klarere.
Ledelse handler om at gå forrest – hvor vil du gerne gå hen?
Programmet kan rekvireres hos:

KONTAKT OS
Tlf: 39 20 10 20
info@copenhagencoaching.dk

Associeret partner Morten Paustian
Executive Doctor of Business Administration
Executive Doctor of Philosophical Leadership Studies

COPENHAGEN COACHING CENTER
Blegdamsvej 104A, 2. sal
2100 København Ø

Mail: mp@copenhagencoaching.dk

