
At håndtere dig selv og din egen tilstand i asymetriske 
sammenhænge

At kende forskel på almindelig 1-til-1 coaching og business-
coaching

At inddrage og samordne organisationens og individets 
perspektiver

At anvende en række modeller og værktøjer, der sikrer indsigt 
og fremgang

At genkende og udfordre organisationskulturer og ledelsesstile

At matche præsidenter og vandbærere

At give e�ektive opgaver, der skaber indsigt og læring

At arbejde coachende med ledere på alle niveauer

Antal deltagere
Vi kører med små hold på max 15 deltagere, hvilket skaber 
forudsætninger for optimal læring.

Sådan forløber Businesscoach uddannelsen�
Uddannelsen er bygget op over tre stærke moduler på ialt �re 
dage inkl. certi�cering over �re måneder. Netop uddannelsens 
opbygning giver deltagerne mulighed for at lære i praksis-
sammenhænge, samtidig med at alle erfaringer kan sættes i 
spil på modulerne.

Datoer og pris for næste afholdelse - se empowermind.dk

Undervisningen foregår i vores egne hyggelige lokaler lige 
udenfor København

EmpowerMind - Danmark 
Poppelgaardvej 7, 2860 Søborg

På Businesscoachuddannelsen lærer du blandt andet:

"Procesorienteret og
 potent Businesscoach 
uddannelse med 
international 
ICI-certi�cering”

ICI Certi�ceret Businesscoach
Empowermind Businesscoachuddannelse er baseret på 
evidensbaseret teori og solid businesscoacherfaring, så du 
sikres professionelle kompetencer til at agere coachende 
overfor ledere på alle niveauer. Uddannelsen er stærkt prak-
tiskorienteret, så du får dybdegående erfaring og forståelse 
for alle aspekter af coaching i en organisatorisk kontekst.

Indhold

Businesscoachuddannelsen bygger 
på ICI Coachuddannelsen, og det 
sikrer som udgangspunkt et højt 
niveau. Derudover har vi pragmatisk 
samlet markedets nyeste og stærkeste 
redskaber til at løfte ledere på højt 
niveau.

Som en vigtig del af uddannelsen vil 
vi fordybe os i organisationen som 
centralt perspektiv. Som business-
coach er det afgørende at kunne 
navigere sikkert på direktionsgangen, 
og matche enhver leder på dennes 
udviklingsniveau.

Derudover arbejder vi naturligvis 
med, hvordan du håndterer hele 
coachingprocessen i en organisatorisk 
kontekst, hvor lederen du coacher er 
en del af en organisation. Business-
coachuddannelsen sætter dig med 
andre ord i stand til at håndtere 
ledere på alle niveauer i organisa-
tionen med en coachende tilgang, der 
hurtigt skaber resultater.

  

Målgruppe

Businesscoachuddannelsen er for dig, 
der i dit virke som professionel coach, 
konsulent, HR-medarbejder, proces-
konsulent, underviser eller træner har 
brug for at kunne arbejde med ledere 
på alle niveauer i organisationen og 
hjælpe dem med at skabe bedre 
resultater.

Teoretisk fundament

EmpowerMinds Businesscoachud-
dannelse er baseret på en sammen-
kobling af systemisk tænkning, positiv 
psykologi, socialkonstruktivisme og 
kognitiv teori. 
Læringsfundamentet for uddannelsen 
tager udgangspunkt i PITAL, der er en 
procesorienteret erfaringsbaseret 
læringsmetode udviklet af Jørgen 
Svenstrup.

Praktisk information 

Trænere
Int. Cert. ICI MasterCoach træner 
Klaus Tindborg & samt  træner og
ledelsesekspert Morten Brøgger.
 

“Topledere er også mennesker - Det kræver sin 
coach at erkende det, og her ligger den måske 
vigstigste nøgle til succesfuld coaching af ledere 
på topniveau.”


