COPENHAGEN
COACHING CENTER
MØD OS I VORES
IDÉBOD
&
WORKSHOP
FREDAG 31. MARTS
KL. 10.45 – 11.45

FOR MERE INFO RING:
TLF. 8882 5700
copenhagencoaching.dk

Copenhagen Coaching Center har i mere end 13 år arbejdet for at skabe de bedste
uddannelser for ledere og konsulenter. Vores undervisning er praktisk orienteret og enkel
at omsætte og anvende i dagligdagen. Produkter og metoder er forskningsbaserede og
vokser ud af en kombination af velkendte og underbyggede teorier kombineret med den
nyeste udvikling omsat. Da vi er uddannelsesinstitution for nye såvel som garvede ledere
og konsulenter, er vi altid opdateret på vores specialer.
COPENHAGEN COACHING CENTER ER CERTIFICEREDE I AT UDBYDE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

International Master i Business Coaching, MBC og opfylder de internationalt anerkendte,
forskningsbaserede
kompetencestandarder fra The European Quality Award
Big Five Personality Test
Filosofisk Coaching
DOL Personaleledelse
DOL Coaching
DOL Ledelse og ledelsesfilosofi
DOL Projektledelse
DOL Det personlige lederskab

LEDERUDDANNELSEN - FRUSTRATION SKAL LEDES NYHED
En ½-årig lederuddannelse specielt tilrettelagt for sociale virksomheder. Fra forskellige
vinkler sættes der fokus på, hvordan organisation og ledelse kan klædes på til at arbejde
kreativt og proaktivt med den problemskabende adfærd.
PROCESLEDERUDDANNELSEN
En ½-årig uddannelse for dem, der vil lære at have styr på ledelsesprocesser samt lære
at lede møder, konferencer, undervisningssituationer.
MASTER I BUSINESS COACHING, MBC
En 2-årig masteruddannelse. På uddannelsen trænes du i at være nærværende og ansvarstagende, også når samtaletemaerne er svære, og du mest af alt har lyst til at afbryde
kontakten.
FILOSOFI I UDLANDET
En uges intensivt lederkursus på den græske ø Lesbos.
SKRÆDDERSYEDE UDDANNELSER & KURSER
•
•
•
•
•
•
•

Bosteder (Autismekonsulenterne, Sputnik, Basen med flere)
PET, Rigspolitiet
Region Hovedstadens Psykiatri
Skolelederforeningen
Kommune (København, Gentofte, Tårnby, Herning, Thorshavn, Aalborg med. flere)
Efterskoleforeningen
Styrelser & Ministerier (fx Undervisningsministeriet, Rigsrevisionen, Folketinget)

VI SAMARBEJDER MED
Højere uddannelsessteder fx: Copenhagen Business School & Københavns Universitet
Fagforeninger fx: Magistrene, CA, djøf, Jordbrugsakademikerne

