Utbildning till
DuoCoach®
11-12 april 2019

"Det här är konkret och praktisk hjälp.
Det bästa under det senaste halvåret!"
-Hans Strandberg, Service Manager, Volvo IT

DuoCoaching utvecklar det professionella
samarbetet mellan två personer och
fokuserar på att utveckla samarbetet mellan
två individer, snarare än varje individ för sig.
Det är ett komplement för dig som arbetar
med individ- eller gruppcoaching och görs
enligt en väl beprövad metodik.
Denna metodik har visat sig användbar för
såväl privata par som för yrkesmässiga
samarbeten. Delat ledarskap är ett konkret
användningsområde där två chefer fördjupar
och förbättrar sitt samarbete.
Vår vision är att fungerande samarbeten skall
vara en självklarhet på alla svenska
arbetsplatser.

Citat från tidigare deltagare:
”I november 2007 blev jag CPCCcertifierad coach genom CTI och
DuoCoaching® är min första svenska
metodbaserade coachingutbildning.
Utöver DuoCoching-färdigheterna som
jag har fått lära mig, har det varit
värdefullt att i Ulrik ha en skicklig svensk
utbildare. Språket, övningarna och de
olika perspektiv som vi har arbetat med
har tillfört mig ny energi och ny spänst i
all coaching som jag utövar.”
-Karin Aspegren, KA Development

Efter utbildningen har du:
 Kunskap om DuoCoaching
 Metoder och verktyg för effektiv samarbetsutveckling
 Kunskap om forskning inom Delat ledarskap
 Erfarenhetsutbyten under 3 månader efter utbildningsdagarna
 Provmedlemsskap Par- & DuoCoachernas förening under 6 månader
 20 ICF-godkända CCE-poäng
Kursledare:
Ulrik Lork, är en erfaren PCC-certifierad coach med mer än 2500 timmars erfarenhet av
individ-, Duo- och gruppcoaching. Han var ICF Sveriges första styrelseordförande mellan
2008-2010 och har dessutom varit har ambassadör för ICF Väst under två perioder.
Målgrupp
Personer som har en grundutbildning i coaching, psykoterapi eller beteendevetenskap.
Varje deltagare genomgår en antagningsintervju för att säkerställa lämplig bakgrund,
förväntning och motivation inför utbildningen.
Investering
Tid: 2 utbildningsdagar samt tre erfarenhetsmöten via telefon/Skype under 3 månader
efter utbildningen
Kostnad: 9 500 SEK. Priser är exkl. moms.
Utvecklingsdagar
11-12 april 2018 på Kungsportsavenyn 10, 411 36 Göteborg
Information
Ulrik Lork, ulrik.lork@ul3.se, 0708-619181
www.duocoaching.se

