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Mange virksomheder har en bred vifte af
firmabetalte ordninger til at sikre
medarbejdernes trivsel og effektivitet.
Mad, massage, helbredsforsikring, motionsrum,
indkøbsordninger, kunstforeninger, ja listen er
lang over gode firma betalte ordninger der er
med til at sikre at medarbejderne har det godt.
Den lange liste af personalegoder står i skærende
kontrast over det stigende antal stress
sygemeldinger som dagligt rammer både
offentlige og private virksomheder.
Hvor er firmaordningen der hjælper når
arbejdsdagen bliver svær at håndterer, om det så
skyldes forhold på eller udenfor arbejdspladsen.
Den er lige her....
Med Hus Coach® får du en fast tilknyttet
Erhvervscoach der kender din virksomhed, din
organisation, og som er tilgængelig efter dit
behov.

Med Hus Coach® kan du overlade skilsmissen til
coachen, og koncentrer din ledelse på at nå dine
ambitiøse mål.
Værdi for medarbejderne:
Med Hus Coach® får medarbejderen et fortroligt
rum hvor alle problemstillinger kan drøftes.
Glæden for medarbejderen at slippe for at skulle
dele stærkt personlige problemstillinger, er
endnu større end chefens glæde ved ikke at
skulle ligge øre til dem.

Værdi for virksomheden:
Vigtigst af alt så er Hus Coach® en uvurderlig
hjælp til alle medarbejdere med personaleansvar.
Dine chefer får med denne ordning et
ledelsesværktøj der frigør dem fra det velkendte
dilemma at skulle indgå i endog til tider meget
svære personlige problemstillinger hos
medarbejderen, og samtidig stille store krav og
forventninger til opnåelse af resultater.
Har du eksempelvis været chef i en årrække har
du med garanti haft en medarbejder der skulle
skilles, og oplevet det dilemma at skulle forstå og
rumme medarbejderens situation, og samtidig
ha' brug for den fulde arbejdskraft.

Hus Coach® er rummet uden intern politik hvor
karriere, og relationer til kollegaer, medarbejdere
og chefen kan drøftes uden ubehagelige
konsekvenser.
Den synlige og regelmæssige tilstedeværelse af
coachen gør at mange situationer kan
forebygges.
Konflikter kan håndteres inden de ender i
adskillelse. Stress kan opdages og håndteres i tide
så sygemeldingen kan afværges.
Alle medarbejdere har eller får brug for at dele
sine problemer, tanker og drømme med nogle
der kan rumme og håndterer det meste.
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Hus Coach® er det ultimative personalegode, der
sikre motiverede medarbejdere, der mentalt er
klar til at møde din virksomheds ambitiøse mål, i
et stærkt foranderligt og konkurrence præget
marked.
Hvad hjælper Erhvervs coachen med:













Stress, udbrændthed
Kriser, skilsmisser, sygdom, misbrug
Balancen mellem hjem og arbejde
Konflikthåndtering
Leder udvikling
Low performance
Team udvikling
Karriereudvikling
Outplacement
Inplacement, (go start for nye
medarbejdere)
Rekruttering, ekstern/intern
Medarbejder tilfredshed

…og sikkert meget meget mere

Priser excl. moms:
Pris pr. måned v/5 medarbejdere kr. 7.500,Ensize test pr. stk.
kr. 875,Ring for konkret tilbud der er tilpasset netop dit
behov på tlf. 29 22 67 66
Du kender omkostningerne ved sygemeldinger,
og rekruttering af nye medarbejdere.
ROI'en med Hus Coach® er tårnhøj.

Metodevalg:
Med basis i International Coaching Community ICC's retningslinjer for systemisk coaching,
benytter Erhvervscoachen relevante adfærds og motivations analyser fra Ensize.

http://www.internationalcoachingcommunity.com
/

http://www.ensize.se/

http://www.internationalcoachingcommunity.com/
MUNK
Coaching har eksisteret siden 2009, og har blandt andet hjulpet disse virksomheder med udviklingen af
medarbejdere....

