Summit Coaching

Afklaring, udvikling og acceleration, inkl. Hogan-test
Hvad er Summit Coaching?
Af og til står vi i situationer, hvor det kan være værdifuldt at stoppe op, overveje vores muligheder og tage os
tid til at tænke over vigtige valg og fravalg i vores karriere og liv generelt. Summit Consultings tilgang til
coaching er at skabe strategisk selvindsigt og udforske mere hensigtsmæssige måder at håndtere
udfordrende situationer på. Summits coachingforløb er helt enkelt opbygget og struktureret, så det danner
rammen om de refleksioner, der giver dig det nødvendige overblik og indsigt. Efter et basisforløb på 3
sessioner kan der tilkøbes yderligere sessioner efter behov.
Basisforløb: Afklaring og indsigt

• Vi afdækker din nuværende situation, og hvad der har ledt op til det sted, du er i dag. Oplevelser,

personer på din vej samt de valg, du har truffet, spiller alt sammen en rolle for dine prioriteringer

• Du modtager et personligt link til en Hogan Assessment test, som du kan udfylde elektronisk, når det

passer dig bedst. Efterfølgende taler vi testen grundigt igennem og sætter indholdet i et perspektiv, som
giver mening i forhold til den situation, som du ønsker klaring over

• Vi stiller skarpt på at identificere dine indsatsområder og prioritere disse
Du står nu allerede efter 3 sessioner med en dybere indsigt i dine egne styrker, værdier, det der hæmmer din
karriereudvikling samt en personlig prioritering af dine handlemuligheder.
Tilkøb: Udvikling og acceleration
Mange får lyst til eller har brug for at arbejde videre med de prioriterede udviklingsområder – dvs. træne og
implementere ny ønsket adfærd i den professionelle daglige kontekst. Arbejdet med at omsætte indsigter og
prioriteringer til handling kræver en systematisk og vedholdende tilgang. Målet er, at din nye adfærd
efterhånden glider ind på rygmarven og bliver en integreret del af dig.
Book et ”kemimøde” med en af vores coaches, som alle har en erhvervspsykologisk uddannelse bag sig, og
kom hurtigt i gang med Summit Coaching. Kontakt os på telefon 70 20 33 20 eller
info@summitconsulting.dk.

