Utvecklat ledare sedan 2002

En avancerad teamcoach utbildning för erfarna och certifierade coacher och ledare.
En unik möjlighet att höja din kompetens.
Vill du?
Få en fördjupning i att utveckla team generellt och att skapa värderingsstyrda team speciellt.




Vill du kunna skapa följande?
Team med en unik och passionerad kultur baserad på tydliga värderingar.
Team som är attraktiva för befintliga och framtida nyckelmedarbetare samt kunder.
Värderingsstyrda Team som får ledare, och de omkring dem, att gå förbi mentala hinder för vad de idag tror
är möjligt!

Du får!
Ett starkt processorienterat utbildningsförlopp som genomsyras av "experimentiell-action-learning"
innehållande över 50 timmars praktisk teamcoaching under ledning av internationell expertis inom området.
Du blir certifierad och utbildad i några av världens mest effektiva, utvecklande och utmanande metoder samt
verktyg och processer när det gäller att skapa värderingsstyrda team. Utbildningen är certifieringsgrundande
enligt ICI:s etiska riktlinjer och standards.







Kompetenser du kommer att fördjupa:
Att hantera dig själv och ditt eget tillstånd när du utvecklar team
Att förstå och kunna hantera: de olika psykodynamiska krafterna i team de olika faserna i ett teams
utveckling konflikter inom teamet på ett snabbt, effektivt och hållbart sätt.
Att skapa tillit (på de sex olika nivåerna)
Avancerad observation och feedback, moment som är helt centrala i teamsammanhang.
Att få team att respektera, värdesätta och använda olikheter
Att få teamet att:
 Skapa TYDLIGA MÅL VÄRDA ATT spela för!
 Skapa en TYDLIG SPELPLAN VÄRD ATT spela på!
 Skapa en TYDLIG SPELIDÉ VÄRD ATT spela efter!

Du är idag!
Erfaren coach, ledare, HR-chef eller konsult.
Kompetenskrav på dig som deltagare: Genomförd steg 1 utbildning (ICI certifiering), annan internationell
coachcertifiering av ICC, EMCC eller ICF alternativt motsvarande kompetensnivå. För att säkerställa att
utbildningen är rätt för dig genomförs ett screeningsamtal innan anmälan bekräftas.

Dina tränare
För att ytterligare kvalitetssäkra denna utbildning erbjuder vi följande tränarteam:
Patric Orjala, en av Sveriges främsta internationella coachtränare med stor erfarenhet av att utveckla
värderingsstyrda team. Hans företag Orjala & Partners AB är specialiserat på att träna ledare och
ledningsgrupper i värderingsstyrt ledarskap.
Jørgen Svenstrup, (Danmark), är ICI Master Coach Trainer med gedigen internationell erfarenhet av både
coachcertifieringar och utveckling av team. Jørgen är grundare till EmpowerMind Danmark som är ledande i
Danmark inom coaching och mental training. Han har även skrivit och publicerat fyra böcker inom området.
Jørgen talar flytande svenska.
Mauricio Oltra, (Mexico), en av Latinamerikas mest erfarna affärs- och teamcoacher. Han har precis som
Patric varit internationell coachtränare sedan 2004. Hans företag, International Coaching Technologies (ICT),
har verksamhet i stora delar av Latinamerika samt i USA. Mauricio talar även bra engelska.

Om Orjala & partners AB
Vi är utvald som ICI coaching institut i Sverige! Det betyder att vi är
det enda företaget i Sverige som kan erbjuda certifieringsgrundande utbildningar som möter en av
världens högsta standards inom coaching och coachande ledarskap. Det är vår mission och din garanti!

Orjala & partners l Tel: +46 (0)709 - 360 086 l E-post: info@orjala.se
www.orjala.se l Besöksadress: Cylindervägen 18 Nacka Strand, Sweden

Utvecklat ledare sedan 2002

När?
Modul 1, den 19 - 20 oktober
Modul 2, den 30 november - 1 december
Modul 3, den 10 - 11 februari 2016
Modul 4, den 12 - 13 maj
Utbildningstiderna är mellan kl 09.00 - 18.00 alla dagar .

Tiden mellan modulerna:
Du ska själv definiera två team som du kommer att arbeta med under hela processen. Du väljer själv om
teamen kommer från din egen organisation eller utanför. Är du självständig coach/konsult kan teamet vara
befintlig eller ny kund.
Du kommer även ha erfarenhetsmöten med dina kursdeltagare för att ytterligare stärka dina egna och
andras lärdomar från ”verkligheten”.

Investering:
36 000 kronor exklusive moms
Inkluderar:


8 mycket utvecklande och utmanade utbildningsdagar



För- och eftermiddagskaffe



Gediget utbildningsmaterial



All kurslitteratur



Samtliga certifieringskostnader hos ICI

Anmäl dig idag! patric@orjala.se eller 0709-36 00 86
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