
ERHVERVSCOACHING

Vejen til mindre sygefravær og mere arbejdsglæde



Hvad er erhvervscoaching?
Erhvervscoaching er et samtaleforløb, der sætter 

fokus på succes og ressourcer.  

Erhvervscoaching medvirker til at skabe fornyet ar-

bejdsglæde, idet eventuelle frustrationer bliver bear-

bejdet, og mange oplever, at de nemmere kan fokusere 

på egen adfærd og efterfølgende forandre og optime-

re deres performance. Erhvervscoaching bidrager til 

et fornyet perspektiv på arbejdsliv og karriere, da en 

egentlig forandringsproces gennemføres ved samtaler-

ne med Job Visions certificerede erhvervscoaches. 

Erhvervscoaching er ideelt, når:

• Der skal gennemføres store forandringer på 

en arbejdsplads

• Når der er gennemført store forandringer på en 

arbejdsplads og teamet ikke trives

• En medarbejder eller leder skifter stilling

• En medarbejder eller leder virker modløs

Den effekt, din virksomhed opnår:

• Mindre sygefravær

• Større arbejdsglæde, trivsel og tilfredshed

• Højre produktivitet og effektivitet

• Fastholdelse af værdifulde medarbejdere  

og ledere

• Fornyet energi og optimerede perspektiver 

Udbyttet for jeres medarbejder 
• Balance mellem arbejdsliv og privatliv

• Nye perspektiver på liv og karriere 

• Afklaring af egne ressourcer og prioriteringer 

• Afdækning af problemstillinger og barrierer 

• Fokus på muligheder og resultater 

• At realisere personlige og forretningsmæssige 

mål gennem succesfulde handlingsplaner 

• At kunne håndtere organisationsforandringer  

med overblik og overskud 

• Fastsættelse af mål og delmål for udviklings- 

områder 

Hvordan foregår det?
Samtaler og øvelser foregår i et fortroligt rum 

og har en varighed af 1 time. I starten anbefales 

samtaler en gang pr. uge. Job Visions rutinerede og 

motiverende erhvervscoaches står for samtalerne. 

Sessionerne foregår hos en certificeret coach -enten 

personligt, over telefonen eller skype alt efter, hvad 

medarbejderen har fået af hjemmeopgaver

Vores forløb er bygget op af 4 grundlæggende trin, 

og hvert trin kan strække sig over flere samtaler.

Forebyggende forløb

Erhvervscoaching for dem, som føler, de er ved at miste arbejdsglæden

Erhvervscoachingforløb

Erhvervscoaching for dem, der viser tydelige tegn på modløshed, mistrivsel, ineffektivitet

Erhvervscoaching med outplacement

For dem, hvor coachingforløbet viser tydelige tegn på, at medarbejderen eller lederen 

ikke kommer til at fungere optimal på arbejdspladsen

Forløbene kan tilbydes på følgende måde



Deltagers forvent-
ninger til processen

Konkrete mål 
og delmål

Tænke ud fra et
nyt perspektiv

Forventninger til sig 
selv og egen rolle

Prioritering af mål
og delmål

Deltagers egne ord 
på barrierer Hvilket andre 

muligheder er der?

Ønsker til åbenhed 
og fortrolighed

Ønsker til mål

Første skridt

Klarlægning af barriere 

Plan A og B

Plan for opfølgning
Gevinst ved at 

opnå målet

Progression

Erhvervscoaching

”En personlig udviklingsproces kræver indlevelse og forståelse. 

Jeg har oplevet et tillidsfuldt og betroet forhold, som konsulen-

ten i Job Vision har håndteret med stor integritet, høj faglighed 

og professionalisme - og så kan vi jo ikke komme uden om, at god 

kemi også spiller en stor rolle. Mine medarbejdere og kollegaer har 

positivt meldt tilbage, at de kan mærke en forskel i hverdagen. Så 

jeg har allerede fået respons på, at investeringen i lederudvikling 

og samarbejdet med Job Vision er givet rigtig godt ud.”

Kim Holm, Logistik- og kvalitetschef, Otra Danmark A/S

Ramme-
sætningen

Barriere Nytænknings-
fasen
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Herning

Job Vision har kontorer 
i hele Danmark

Om Job Vision
Job Vision er et landsdækkende konsulent-

hus for mennesker, der har brug for coach-

ing og sparring, fordi de har mistet deres 

arbejde, føler sig stresset eller mistrives på 

arbejdspladsen. Vi arbejder tæt sammen 

med erhvervsvirksomheder, forsikrings- 

selskaber og jobcentre i hele landet.

Når vi arbejder, tror vi på individuelle forløb, 

der udvikler hvert enkelt menneske, vi kom-

munikerer uden omsvøb og brænder for at 

flytte grænser. Og vi gør det med stor res-

pekt for den enkelte og med ordentlighed. 

Det er i vores optik den bedste forudsæt-

ning for at skabe positiv, varig forandring.

Kontakt os
allerede i dag for en uforpligtende snak om, hvad jeres ønsker og behov er. 

Kontakt os på telefon 70 10 33 35 eller jobvision@jobvision.dk


