
 
 
 

Hvor medarbejdere, forretning og udvikling mødes 

 

Coaching som personalegode – HusCoach - FirmaCoach ordning 

Få tilknyttet en eller flere eksterne ressourcer, der kan støtte, udvikle, effektivisere og optimere  

– og få glæde og trivsel med i købet. 

 

Hvad gavner det at have massageordning, frugtordning, helbredsforsikring og andre personalegoder, hvis det, din 

medarbejder har brug for lige nu, er hjælp til at tackle den udfordring, som truer med at dræne vedkommende helt for 

energi? 
  

Tag udfordringen op – gør noget ved det 
Sådanne udfordringer løber vi alle ind i fra tid til anden. Men i nogle tilfælde vokser udfordringen sig så stor, at den 

truer med at påvirke vores arbejdsmæssige ydeevne, fordi den simpelthen bare fylder for meget. 
Uanset om udfordringen udspringer af en situation på arbejdspladsen eller i privatlivet, kan den betyde, at vi får 

sværere ved at bevare overblik og gejst, holde fokus, trives, tage beslutninger og handle. 
  
Hvor effektiv er en medarbejder, der bruger alle sine mentale kræfter på at tackle en sådan udfordring? 

 

 

Det kan også være udvikling generelt 

Der kan være områder, hvor vi har behov for udvikling. Blive bedre til vores job. Få mere 

arbejdsglæde. Kommunikere stærkere. Håndtere nye arbejdsområder. Og så videre… 

 

Græsset er ikke altid grønnere på den anden side – det er grønnere, der, hvor det vandes. 

 

Det kan vi gøre noget ved. Og alle får noget ud af det. 

  
Tilknyt en professionel ekstern coach 
En professionel coach hjælper medarbejderen til et andet perspektiv på sin udfordring. Ved at stille de rigtige 

spørgsmål, skaber coachen erkendelse og læring, og dermed udvikling. Coachen hjælper og støtter igennem hele 

processen og øger dermed sandsynligheden for, at medarbejderens udfordring ikke går ud over arbejdsindsatsen.  
  
Men hvorfor en ekstern coach? 
En forudsætning for effektiv coaching er, at rammerne er i orden. Ikke kun de fysiske. Det er vigtigt, at der skabes et 

”frirum”, hvor medarbejderen ikke skal frygte, at det, der bliver sagt, kan bruges mod ham senere. Derfor er det ikke 

chefen eller en anden person i organisationen, der skal coache - det skal være en professionel, ekstern coach, som 

ikke er en del af hverdagen, hverken arbejdsliv eller fritid.  

 

Lad os sammen finde ud af behov, omfang og muligheder. 
  
Det lyder som en rigtig god idé!  … hvad gør jeg nu? 
Ring til os og få en mødeaftale. Så har du taget første skridt mod en medarbejderstab i mental topform. Se evt. mere 

på www.firmaetscoach.dk 

 

	  


