Individuellt utvecklingsprogram
Målgrupp

Kompetensutveckling

Programmet vänder sig till den som vill utvecklas som ledare,
i sin yrkesroll, eller för den som är på väg in i en ny yrkesroll.

Framtagning av förslag till kompetensutvecklingsplan.
Från nuläge till önskat läge.
Personlig utveckling

Mål med utveckling
•

•

Öka och stärka din personliga och yrkesmässiga potential
i nuvarande eller kommande yrkesroll.
Inspiration i rollen som ledare

Med stöd av personlighetstest tittar vi på personligheten
i syfte att öka självkännedomen och att identifiera områden
för personlig utveckling.
Observationscoaching

Pedagogik
Programmet är helt individuellt anpassat utifrån deltagarnas
nuläge och önskade läge. Genom individuell coaching tränas
du i att utmana dina mönster, se möjligheter och hitta nya sätt
att agera. Du genomför överenskomna aktiviteter och möts av
en coach som stöttar, motiverar, utmanar och skapar utveckling.

Codeq observerar deltagaren på plats på det egna företaget
med efterföljande reflektion och feedback.
Coaching
Individuella coachingsamtal 6 tillfällen eller fler.
Hemuppgifter och aktiviteter

– Du ökar din kapacitet och kunskap i yrkesrollen och i dig själv
helt enkelt!

Mellan träffarna får du relevanta aktiviteter och uppgifter
att arbeta med i syfte att skapa förändring.

Plats för genomförande

Information

Programmet genomförs hos Codeq, eller deltagarens företag.
Möten kan också genomföras via telefon/skype.

Kontakta Codeq för mer information:
036-440 99 96
info@codeq.se

Tänkbart innehåll
Trepartssamtal och målbild
Inledande och avslutande trepartssamtal.
Deltagare: Uppdragsgivare/ledare/chef, medarbetare
samt Codeq. Inledande samtal i syfte att fastställa målbild.
Avslutande samtal i syfte att utvärdera programmet.
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Sagt om Codeq
•

”Vikten av ett tydligt ledarskap, nu vet jag!”

•

•

”Självinsikter, mål, utvärdering, framåtanda,
genomförande, utförande.”

”Jag har lärt mig mycket om hur man sätter mål,
rimliga mål, att strukturera arbetet.”

•

”Jag kan fokusera lättare på vad som är just nu.
Viktigt när man har många bollar i luften samtidigt.”
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