Faktablad
Executive coaching
Executive coaching er for ledere og ejerledere, der ønsker at udvikle sig professionelt og
personligt - eller blot har behov for nye perspektiver, når fremdriften synes gået i stå.
Du og din coach etablerer et partnerskab, hvor du udfordres på de vaner og mønstre, som
står i vejen for din udvikling - også din personlige udvikling.
Indhold
 En række individuelle samtaler på ca. 60 minutter med erfaren og certificeret coach.
 Efter dit valg er der f.eks. tale om: Det gode arbejdsliv, ledelsesrollen, karrierestrategi, kompetencer,
organisation og netværk. Desuden stresshåndtering, balance mellem arbejds- og privatliv og brug af
netværk. Eller blot behov for nye perspektiver, når fremdriften synes gået i stå.
 Fornøden opfølgning.
 Samtalerne kan foregå på dansk eller engelsk.
Partner Bjørn Roloff Clausen gennemfører executive coaching hos SBK Scandinavia A/S
Bjørn Roloff Clausens erfaring som coach ligger især hos:
Små og mellemstore virksomheder
Iværksættere og selvstændige
Offentlige institutioner og forvaltning
Uddannelsesinstitutioner
Frivillige organisationer
Bjørn Roloff Clausen er kendt for:
Erfaren og respektfuld tone.
Udfordrer de vaner og mønstre, som står i vejen for forandring og udvikling - også din personlige udvikling.
Motiverer og inspirerer til at finde konstruktive strategier hos dig og i din organisation.
Handleplaner, der følges op.
Ny forståelse af netværk og relationer i de nye vaner og mønstre.
Bjørn Roloff Clausen er ICF certificeret coach (ACC). Udover certificeringen har han erfaring som:
Bestyrelsesformand og partner i rådgivningsfirma.
Partner i mikroforlag.
Direktør i europæisk netværk af mindre rådgivningsvirksomheder.
Afdelingsleder og underviser på teknisk skole.
Konsulent i undervisningsministeriet.
Kendetegnende erfaring er kompetence- og jobudvikling. Herunder den enkeltes læring i praksis, vidensog metodeudvikling, forankring og implementering i praksis, projektudvikling og fundraising. Opstart af
videnvirksomheder. Desuden erfaring med internationalt samarbejde.
Kontakt
Bjørn Roloff Clausen:
Tlf.: 40521186, mail adr.: brc@sbk.dk, Link til LinkIn: http://dk.linkedin.com/in/roloffclausen/
Pris
Pris pr. time: 1.200,00 kr. - der er speciel prisaftale for medlemmer af Dansk Erhverv.
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