
Profil Susanne Veistrup 
 

 
Professionel erhvervscoach Susanne Veistrup, certificeret, har speciale i områderne 
 

 
Karriere 

 
Ledelse 

 
Salg 

 
Stress 

 
Outplacement 

 
Og giver klienterne både udvikling samt glæde, trivsel, motivation og energi. 
 
Forløb kan foregå individuelt og/eller i teams, på kontoret i Hørsholm eller hos kunden. 
 
Fokus er at hjælpe og udvikle mennesker, virksomheder og ansatte dér, hvor der er brug 
for det. Udgangspunkt er det professionelle arbejdsliv. Men da det hele menneske, laver det 
hele resultat, har certificeringen som LifeCoach en yderst positiv effekt her også. 
 
Susannes store værktøjskasse er fyldt med og opbygget af anerkendte modeller og 
metoder fra diverse management teorier, bøger, kurser, uddannelser, eksperter og guruer 
på området, samt en god del livs- og coaching erfaring – og udbygges jævnligt. Det 
kommer de mange kunder i erhvervslivet til gode. Der deles gerne ud. Og det virker. 
 
Hvad siger klienterne? 
”Jeg er top-motiveret og tror på det. Værktøjerne er virkelig gode og processen fantastisk.”  
”Stærkt vanedannende og super effektivt!” 
”Skønt at have sådan en ressource tilknyttet virksomheden. Det har betydet meget for mig” 
 
Hvem er Susanne? 
Med baggrund i sin mangeårige erfaringer har Susanne særlig fokus på IT, Tele og 
Medicinal og hvor hun gør en stor forskel for salg, IT og ledelse. 
 
Omdrejningspunktet for Susanne har altid været med People Relations og kommunikation, 
mønstre, psykologi, spørgeteknik samt mål, målstyring og mål opfyldelse. 
 
"Jeg har altid elsket at arbejde med mennesker" siger Susanne med et glimt i øjet og en 
varme i stemmen, så man kan høre, at det kommer fra hjertet.  
 
At hun nu arbejder som professionel erhvervscoach er heller ingen tilfældighed.  
”Gennem de seneste lederuddannelser på min tidligere arbejdsplads, var coaching med som 
et værktøj og interessen var vakt. Valget var let og deciderede coaching uddannelser med 
certificeringer var næste skridt på min karrierestige. Efter 23 år i det private erhvervsliv 
med salg og ledelse indenfor IT, var det tiden kommet til at gå ud og hjælpe andre med at 
finde vejen videre frem, med gode resultater.” 
 
Hun er kendt for sin varme og anerkendende, målrettede tilgang samt gode energi. 
 
Susanne har eget firma; Veistrup & Co. med tilknyttede, dygtige og veluddannede coaches 
efter behov, der alle har baggrund som succesfulde ledere i det private erhvervsliv. 
 
Susanne er uddannet, certificeret Business- & LifeCoach fra én af nordens mest anerkendte 
coach-uddannelser, hvor hun også er tilknyttet som coachtræner og sensor ved eksamener. 
Dertil en certificering indenfor StressCoaching og StressManagement samt en Kognitiv 
Coaching uddannelse. Susanne arbejder i dag som fuldtids professionel coach. 
 
Susanne er fra 1966, mor til 4, gift med deres far og bosiddende i Hørsholm. 
 
Læs mere: 
www.veistrup.dk eller www.firmaetscoach.dk samt profil og referencer på LinkedIn 
 

	  
	   	  
	  	   	  

	   	  
	  	   	  

	   	  
	  	   	  

	   	  
	  	   	  

	   	  
	  	  


