Coach-IT
Får dig att växa & blomma

Arbetar du med människor?
Vill du bli bättre på att nå fram med ditt budskap?
Behöver du positiv och personlig utveckling?
Coach-IT får dig att nå målet vare sig du är utbildare,
säljare, politiker, chef eller medmänniska!

Coach-IT

Coach-IT förbättrar förutsättningarna
Vår affärsidé är enkel – vi ser till att alla lärsituationer för dig personligen
och på ditt företag blir optimala. Med lärsituation menar vi alla processer
där människor möts och samverkar, från utbildningar och föreläsningar
till säljmöten och politikerframträdanden. Vi får dig att växa och blomma!

Vi är specialister på pedagogisk kompetensutveckling
Genom individuell pedagogisk coachning direkt på plats
kompetensutvecklas du medan du utför ditt arbete. När du tränar andra,
föreläser eller leder ett möte deltar vår coach, därefter får du
återkoppling och en pedagogisk handlingsplan. Håller du en hög
pedagogisk kvalitet får du större genomslagskraft och trovärdighet. Du
blir alltså bättre på det du gör och ditt arbete blir roligare!

Skräddarsydda helhetslösningar som passar ditt företag
Coach-IT analyserar vilka behov som ditt företag har och erbjuder
skräddarsydda helhetslösningar för bästa tänkbara kvalitet.

För dig som arbetar med möten och med att utbilda
Att hålla professionella möten och att utbilda är att skapa situationer där
människor lär sig. På Coach-IT är vi experter på hur du bäst bemöter
människor med sina alla olika behov och på hur du och andra tar in
kunskap (olika lärstilar). Vi vet hur avgörande ett lyckat möte är. Vi
guidar dig snabbt och enkelt till att optimera dina möten och
utbildningar!

Fokus ligger på upplevelsebaserad pedagogik:
 Positiv och personlig utveckling och gruppsamverkan (NLP).
 Mångsidiga övningar med tid för reflektion och diskussion.
 Roligt och livslångt lärande, där sinnena spelar en avgörande roll.
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Upplevelser

Lösningsorientering
Kroppsspråk

Mer information finns på www.coach-it.se
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Charlotte Ljung – grundare av Coach-IT
Charlotte har en gedigen erfarenhet inom utbildning och
lärande. Hon har lärarexamen från Lärarhögskolan i
Stockholm, IT-pedagogexamen och magisterutbildning
inom IKT, pedagogik och lärande. Dessutom har
Charlotte läst ett flertal datakurser och pedagogiska
utbildningar, studerat estetiska lärprocesser på
Stockholms Musikpedagogiska Institut, samt läst
informatik vid universitetet i Göteborg. Charlotte har
närmare 20 års erfarenhet av pedagogik, teknik och
coachning, bland annat som projektledare och
utvecklare för upplevelsebaserade läraktiviteter, för
Skolverket, ADB-kontoret, Volvo och Ericsson.
På fritiden spelar Charlotte teater, sjunger i kör, arbetar med design, färg och
form, samt som äventyrsledare i Alperna med syn- och hörselskadade
fransmän. Charlotte är en varm, snabb och entusiasmerande person som
sätter igång lärprocesser hos dig. Med säker hand coachar hon dig genom att
generöst dela med sig av sin breda erfarenhet och kompetens.

Varför välja Coach-IT?
Du får en unik chans till personlig och professionell utveckling som i sin tur
genererar ringar på vattnet, gentemot dina medarbetare och kunder. Genom
att börja med dig kan vi sedan hitta skräddarsydda lösningar som passar för
fler med liknande bakgrund och arbetsområden, inom ditt företag eller externt.
Du blir nöjdare, chefen blir nöjdare och kunden blir nöjdare! Räkna med
lönsamhet på alla plan! Investera i dig själv och låt Coach-IT hjälpa dig att hitta
din inneboende potential och berika den så att du till fullo kan växa och
blomma!

Sagt om Coach-IT
"Upplägget var annorlunda mot det jag varit med om tidigare, eftersom jag nu
fick feedback på en skarp situation..." Martin Grape, Init

Varmt välkomna!
Coach-IT
0733-80 64 08

charlotte@coach-it.se

www.coach-it.se

