Avtalat tjänsteutbud
Innehåll & Upplägg
Vårt arbetssätt hanterar för de uppsatta målen, ett antal vitala frågeställningar. Utöver dessa finns där ett skapat
utrymme för person- & områdesspecifika ämnen.
Definiera nuläget
Jag vs Marknaden








Vem är jag? – personliga egenskaper och kompetenser
Mitt ansvar – jag äger mina resultat och min framtid,
Vart är jag? – vikten av att vara ärlig med sitt nuläge
Vad kan jag – kompetens och färdigheter
Upplevda hinder – medvetandegöra ev. blockeringar för framgång.
Resursinventering – CV, nätverk

Mål, Ambitioner och
motivation






Vart vill jag och varför? – vikten av att ta de rätta besluten.
Anställning eget företag? – klargöra vad som inspirerar mest.
Utvecklande av inspirerande och motiverande mål.
Hinder inventering – vad hindrar mig ifrån att få det jag verkligen vill?

Aktion & Handling







Vad behöver jag göra för att nå mitt mål?
Att skapa en handlingsplan som följs och fungerar
kraftfulla aktioner
Håller planen? – vad behöver förändras/förbättras?
Nästa steg

Mitt varumärke








Hur matchar jag marknadens förväntningar och krav?
Hur vill jag bli uppfattad?
Jag – Unik och Attraktiv
Att sälja in mig själv
Utveckla ett säljande CV
Att utveckla och förankra ett marknadsvärde

Praktisk träning







Intervjuteknik och retorik
Personlig försäljning - gör dig attraktiv
Att göra ett starkt första intryck
Vad finns det för nätverksformer?
Skapa en nätverksstrategi

Yrkesinriktning
Framgångsrikt Coaching är specialiserade inom områdena Försäljning, inköp, marknadsföring, Hotell, restaurang,
storhushåll, Friskvård, kroppsvård, Pedagogiskt arbete, Hälso- och sjukvård, Data/IT, Installation, drift, underhåll,
Transport
Geografiskt område
Vi tillhandahåller coacher i: Väst - Halmstad, Falkenberg, Varberg, Hylte, Laholm, Mölndal, Göteborg Öst - Stockholm,
Huddinge, Solna Nord - Gävle, Sundsvall, Hudiksvall
Utbildningar
Certifierade coacher, enligt ICF normer
Ekonomicoachutbildning
Certifierade NLP coacher
Entreprenörskap
Erfarenhet
14 års erfarenhet av att utbilda inom sälj, marknadsföring, kommunikation, ledarskap och förhandling
16 års erfarenhet från ledande positioner och ledningsgruppsarbete i framgångsrika företag
20 års erfarenhet av entreprenörskap och företagande
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Coacherfarenhet
Totalt kommer Framgångsrikt Coaching som leverantör till AF ha över 6 500 coaching timmar i sin portfölj. Vårt
engagemang har fördelats inom Jobbsökar- & karriärcoaching, Businesscoaching, Ledarskapscoaching, personligt
ledarskap & ungdomscoaching.
Inriktning på merparten av tidigare uppdrag har varit människor som på något sätt upplevt sig sitta fast i sin nuvarande
livs- eller arbetssituation, och på grund av detta också varit blockerade för att se/hitta de möjligheter och lösningar för
att få en förändring till stånd.
Vårt förhållningssätt är att med ett starkt åtagande och ett hundra procentigt engagemang fungera som en katalysator
för att du ska nå dina mål i samarbete med Framgångsrikt Coaching.
Inriktning:
jobb/ karriär/ ekonomi/framgångscoaching/ business coaching/ personligt ledarskap
Målgrupp:
Individer/ företag med ambitionen att nå sina mål och få framgångsrika resultat
Coachmetodik:
Framgångsrikt Coaching använder sig i huvudsak av process och resultatinriktad coaching, vilket syftar till att utveckla
och ha en klar och tydlig målsättning, som fokuserar på handling/aktioner och vägen framåt med uppgiften vi åtagit oss
att genomföra. Metodiken ger utrymme för att på ett flexibelt sätt anpassas utifrån dina specifika behov, utan att för
den sakens skull mista sin effekt. Vi använder oss av ICF coachkompetenser.
Referenser:
Som underleverantör till bl.a. Jensen Education har Framgångsrikt Coaching (baserat på individernas förutsättningar)
med framgångsrika resultat, levererat coaching för arbetssökande. Totalt har vi genom åren coachat, utbildat och
tränat 1 000-tals personer, inom jobb-/ karriärs-/ livsfrågor, på såväl yrkesmässigt, som på det privata planet.
Fakta:
Antal anställda coacher: 5 st
Adress: Huvudkontor - Fammarpsgränd 17, Halmstad
Tillgänglighet 9:00–17:00
Mailadress: helena@framgangsrikt.se
Hemsida: www.framgangsrikt.se
Allmän beskrivning:
Framgångsrikt Coaching består av coacher med bred erfarenhet av marknadens villkor och vad som krävs för att du ska
kunna möta denna med ett stark personligt och attraktivt varumärke. I vårt coachnätverk får du också tillgång till
välrenommerade utbildare med mångårig erfarenhet av att utbilda och coacha människor i personligt försäljning och
marknadsföring, vilket ger dig bra förutsättningar till praktisk kompetensutveckling.
Framgångsrikt coaching åtar sig att levererar de tjänster och verktyg du behöver för att snabbt få ett nytt arbete. Du
får en skräddarsydd plan där vi handplockar de tjänster som krävs för att du ska nå dina mål. Vi ger dig de absolut bästa
förutsättningarna för att snabbt vara tillbaka i arbetslivet - med ett högt marknadsvärde och ett starkt varumärke.
I punktform får du tillgång till:







Professionell hjälp att utforma säljande ansökningar och CV
Träning i retorik och intervjuteknik.
Utbildning i personlig försäljning och marknadsföring.
Utvecklingen av ett starkt personligt varumärke.
Vägledning till att bygga kraftfulla och effektiva affärsnätverk.
Coacher som är specialiserade på att åstadkomma resultat
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