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HYBRIDUTBILDNING

En hybridutbildning för dig som vill lära dig coacha på riktigt! Lär känna dina 
medarbetare och deras verklighet genom att ställa frågor och sätta dig in i dina 
medarbetares situation. Du ger inga svar utan coachar dem att hitta sina egna lösningar 
och stärker därmed deras självförtroende. Vi blandar virtuella och fysiska träffar med 
digitala moduler som du gör på egen hand.

Under den här utbildningen får du praktiskt träna coaching, observera 
andra och ge coachande återkoppling. Du lär dig coacha andra i att nå 
ökad framgång och blir medveten om dina styrkor och dina 
utvecklingsområden som coach. Mellan varje träningspass får du korta 
teorigenomgångar med praktiska tips för effektiv coaching. Du får en 
ökad färdighet i att ge feedback och att använda GROW-modellen 
genom praktisk träning, en modell som tar dig och den du coachar från 
mål till handling. Du börjar med en digital modul som du genomför i egen 
takt innan träningsdagarna.

OM UTBILDNINGEN

 Virtuell kick-start Webinar: 3 timmar
 Digital modul: 2 timmar
 Fysiskt klassrum: 2 dagar
 Diplomering

UPPLÄGG

”Jag har blivit bättre på att hjälpa mina 
medarbetare att se vad som behöver göras”

START
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DET HÄR FÅR DU MED DIG FRÅN UTBILDNINGEN

 Kunskap om hur du coachar andra i att nå ökad 
framgång. 

 Medvetenhet om dina styrkor och dina 
utvecklingsområden som coach 

 Hur du arbetar med aktiv kommunikation

 Coachsamtalets olika byggstenar – GROW 
modellen

 Hur du anpassar din kommunikation utifrån 
medvetenheten hos personen du coachar.

 Verktyg för att förstå signaler och budskap i 
samspelet med andra.

 Kunskap om hur du övervinner de vanligaste 
hindren i ett coachsamtal.

 Du har ökat dina möjligheter att nå satta mål. 
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Våra hybridutbildningar är en mix av olika 
sätt för dig att tillgodogöra dig kunskap 
på! 
Det kan till exempel handla om att du lär 
dig något nytt genom en digital modul 
som vi sedan diskuterar tillsammans i ett 
fysiskt eller virtuellt klassrum. En perfekt 
mix, där vi finns med dig under hela 
utbildningsresan! 

VAD ÄR HYBRIDUTBILDNING?

Utbildningen vänder sig till ledare och 
chefer på alla nivåer samt alla personer 
som har en roll där man leder och 
påverkar människor exempelvis 
projektledare, konsult, säljare som vill lära 
sig att coacha på riktigt.

FÖR VEM?

ANMÄL DIG HÄR

Investering: 15 900 kr
ex moms. Lunch och
fika ingår. 

Datum, tid och plats: 
www.mercuri.se

Information och
anmälan:  
info@mercuri.se 

INFORMATION

https://mercuri.se/events/ny-som-chef-steg-1-2-2/
https://mercuri.se/events/coaching-coachande-ledarskap/
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