Coacha andra : konsten att få andra att prestera
Författare:

Kenth Åkerman

Utgivningsdatum:

2010-09-23

Förlag:

RB publishing

Antal sidor:

16

ISBN:

9789186439040

Kategori:

Ledarskap & motivation

Coacha andra : konsten att få andra att prestera.pdf
Coacha andra : konsten att få andra att prestera.epub

Konsten att få andra att prestera. 11 tips för att coacha andra. Inspiration, insikt och verktyg i fickformat.
Coachning är en trend.
Att vara coach är ett yrke. Coachning inom idrotten har funnits länge och med framgång.
Inom näringslivet är det ganska nytt. Coachande ledarskap och coachande förhållningssätt är några av
begreppen. Egentligen handlar coachning om självklarheter som att vara närvarande och lyssna, ställa frågor,
återkoppla och ge uppgifter. Allt för att få medarbetaren att prestera bättre genom ökad motivation,
ansvarstagande och kvalitet. Coachning är ett kraftfullt verktyg, då det arbetas med på rätt sätt.
Och man behöver inte vara chef för att coacha någon annan. Det är tillåtet att t o m coacha sin ledare, för var
får annars denne person sitt stöd, sin belöning och sin uppmuntran ifrån? Lagandan kommer då ledaren är en
av medarbetarna och inte bara kommer när "matchen är över". Som ledare och coach lever man med
medarbetarna. Du är i samma lag. Coachning utan görande är ingen fullständig coachning. Vad kommer du att
göra annorlunda efter att du har tagit del av häftets innehåll? 10 TIPS är en serie häften i fickformat som vill
inspirera dig och få dig att reflektera. För att utveckla dig själv, din service, ditt ledarskap och den verksamhet
du företräder.

Kenth Åkerman är talare, ledarskapsexpert och mental coach.
Det blev helt andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks mannar spela
den riv och slit.
Onsdag den 23 maj Frälsningsarméns lokaler, Kungsgatan-Rudbecksgatan, Örebro FRÅN ELITDOMARE I
ISHOCKEY TILL KONCERNCHEF: Börje Johansson, f. FunRun vänder sig till alla.
Söndag 6 maj, 2018. Dåliga uppdateringar från mig, Att försöka ha två inlägg i veckan så det slipper bli
sånna glapp mellan gångerna. Målet med FunRun är att du ska utvecklas som löpare, oavsett nivå, men
framförallt att det ska vara roligt att springa. Yrkesutbildning är för många ett ganska luddigt ord som
innefattar allt från sexåriga läkarstudier till två veckor långa bartender. För att ytterligare bekräfta banden med
sin hembygd presenterade Uno sin morbror, Evert Nilsson, 92 år. Yrkesutbildning. Söndag 6 maj, 2018.
Evert fanns med i publiken och fick en värmande. De företag som inte hänger med när som. Är en generös,
varm, djup, meningsfull, ytlig, rättvis, orättvis, rolig och ibland sorglig podcast om konsten att vara människa.
Här är några av de föreläsare som kommer vara med på Stora Inspirationsdagen 2017/18. Det blev helt andra
bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks mannar spela den riv och slit.
Söndag 6 maj, 2018. Föreläsare på Stora Inspirationsdagen 2017/18. Varje vecka kommer. Det blev helt
andra bullar i Norrköping eftersom domarna helt hade ändrat nivå och lät Chucks mannar spela den riv och
slit.

