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Personlig udvikling bliver ofte ikke prioriteret i en travl hverdag. Her kan en coach der er  
100 percent dedikeret til dig, og som på en professional made hjælper dig med dine udfordringer 
være en løsning.  
 
 
TYPISKE UDFORDRINGER  
Vores udfordringer relaterer ofte til vores mentale modeller og perspektiverne på de udfordringer 
og barrierer vi møder. Det er her du kan blive overrasket over at opdage hvad du er i stand til at 
bedrive når du bliver skubbet ud af din komfortzone. De udfordringer vi møder har ofte rødder i 
en kombination af: 
 

• At gå fra ekspert til lederrolle 

• At føle stilstand og mangel på inspiration 

• At have et fastlåst perspektiv på udfordringer 

• Ikke at være afklaret på personlige værdier 

• Mangler klare mål og prioriteter 

 

FACTOR3 TILGANG 
Vi hjælper dig med at frembringe det allerbedste i dig selv og dermed hjælpe dig med at nå de 
mål, du stræber efter. Det endelige ansvar for dig at nå dine mål - som kan ændre sig under 
processen - er din. Fortsat evaluering af fremskridt vil ske gennem hele processen. 
 
Du vil under processen arbejde med konkrete udfordringer på en fokuseret og reflekterende måde 
sammen med en erfaren konsulent. En proces vil typisk følge nedenstående struktur: 
 
 

 
 

KONTAKT 
Hvis du vil vide mere om coaching kan du kontakte: Lene Andersen on 42 47 21 00, Mette 
Thorkilsen 30 10 58 61, Michael Tvermoes  31 17 33 02 eller Ole Andersen 81 61 91 49. 
 

Coaching and Sparring 
Coaching and sparring on 

selected topics 

• New perspectives and 
feedback 

• Outcome and reflections 

Kick-off 
Clarify needs, 

expectations and 
desired outcome 

• Identify themes 

• Agree on roles 
and process 

 

      Anchoring 
Evaluation of outcome 

• Follow up with 
management or 
employees 

• Strategic 
signposts 
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