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Nyt lederskab i nye tider 
Ledercoaching 

TEST OG 1:1 ONLINE COACHINGSAMTALER 
Lederen har en helt central rolle i deres organisationer ved at fungere som bindeleddet mellem 

de organisatoriske mål og de medarbejdere, der hjælper med at nå dem. At være leder kan 

være udfordrende og COVID-19 pandemien gør jobbet som leder endnu mere udfordrende. 

Derfor kan det hjælpe dig væsentligt at arbejde sammen med en Strengths coach, der kan 

hjælpe dig med at finde nye måder at forbedre din effektivitet og dine resultater som leder. 

Dit største potentiale eksisterer i de talenter du har som er de måder, du allerede tænker, føler 

og handler på. En Strengths Coach kan hjælpe dig med at udvikle og realisere dine unikke 

talenter og gøre dem til styrker. 

Strengths Coaching for ledere hjælper dig med at opdage nye måder at bruge dine talenter og 

styrker i din ledelse. Dette vil have indflydelse på din ledelsesstil og dit engagement, dit teams 

performance, og engagementet i dit team. Hver coaching session, bygger videre på den forrige, 

og giver dig mulighed for løbende at udvikle dine fremskridt yderligere og løse nye 

udfordringer. 

Dit udbytte 

En test og tilbagemelding giver dig følgende:  

• en dybere forståelse af dine talenter og hvordan de manifesterer sig i din rolle  

• indsigt i potentielle blinde pletter og måder at overvinde dem på  

• strategier til effektivt at lede dit team  

• teknikker til at identificere engagementsforhindringer, der mindsker dit teams præstationer  

• en øget forståelse for hvordan man kan øge engagementet hos enkeltpersoner i teamet og 

det samlede team  

• ny måder at handle på til at styrke andre til at øge resultaterne  

• nye strategier for at frigøre hvert teammedlems præstationspotentiale 

Hvad kan du forvente 

Dine coachingsamtaler finder sted online på tidspunkter, der passer bedst muligt for dig. 

Sessionerne er personlige en-til-en, samtaler. Før samtalerne tages der en CliftonStrengths test 

på nettet, der giver dig en helt unik rapport over dine talenter og styrker. Som understøttende 

materiale modtager du et link til en kopi af ebogen: STRENGTHSFINDER 2.0. 
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Din Coach  
Hos STRENGTHS i Danmark vil du blive coachet af Christian Holst der er Gallup Certificerede 

Strengths Coach. Christian har mange års erfaring med rådgivning og coaching af ledere, teams 

og virksomheder. Han har desuden erfaring som virksomhedsejer, konsulent, coach og leder.  

En eller flere Coachinger 
Udviklingen af ens mentale styrker kan minde lidt om at udvikle ens fysiske muskler. Det tager 

tid. Og jo mere man træner – jo stærkere bliver man. Alle sessionerne handler om at blive mere 

bevidst om at bruge sine styrker intentionelt. At gøre sine talenter til styrker kan lyde ret 

simpelt, men erfaringen viser at det kan tage tid at omsætte resultaterne fra en test og indsigt 

en ens talenter til bevidste styrkebaserede handlinger. En Coach hjælper med at gøre dette og 

vil kunne hjælpe med både forstå resultatet af testen og nytten af den i praksis.  

Værdien af Strengths Coaching  

Ledere har ofte brug for en betroet rådgiver, der kan hjælpe dem med at tackle en ny opgave, 

gennemføre forandringsinitiativer eller til at nå et personlig eller professionelt mål.  

En Strengths coach understøtter ledere i at omdanne indsigt fra deres sessioner til meningsfuld 

handling, der er rettet mod resultater. Når ledere arbejder med en Strengths coach, udforsker 

vi de hindringer og muligheder, der er mest vigtige. Coachingen hjælper ledere med at forfine 

deres vision og udforske alternative måder at opnå deres ambitioner ved hjælp af deres 

talenter samt identificere og overvinde udfordringer. 

STRENGTHS er partner med Gallup 

Gallup har studeret lederskab i over 40 år med mere end 50.000 ledere i over 200 forskellige 

organisationer og industrier.  

Gallups tilgang til coaching er forankret i en styrkebaseret udviklingsmetode. I henhold til 

Gallups omfattende forskning, er den bedste mulighed for mennesker for at læring og skabe 

udvikling, at identificere de måder, hvorpå vi mest naturligt tænker, føler og opfører os på, og 

derefter bygger videre på disse talenter for at skabe styrker - evnen til konsekvent at yde en 

næsten perfekt præstation. 

Kontakt os og hør mere 

STRENGTHS 
Christian Machat Holst 

Chief Inspirational Officer  

ch@strengths.dk 
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M: ch@strengths.dk 

T: +45 22 64 64 99 

Skype: live:ch_1686 

www.strengths.dk 

Vi gør talenter til styrker 
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