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SPARRING OG COACHING I ØJENHØJDE . . .
HVOR SKAL DU HEN . . . OG HVORDAN??
Ønsker du afklaring af, hvad du skal med dit arbejdsliv - hvilke værdier og mål du vil
opnå? Ønsker du nyt job eller uddannelse? Ønsker du forandring eller afdækning af
nye muligheder? Ønsker du at få sat turbo på energien? Ønsker du at udnytte dit
fulde potentiale og blive den bedste udgave af dig selv? Ønsker du at træffe de
rigtige valg?
EURA A/S arbejder med personlig coaching og sparring i forbindelse med specifikke
problemstillinger - eller blot fordi du trænger til ”luftforandring”.
Et forløb med EURA vil være præget af stor energi og engagement. Målet er succes og
resultater - der skabes gennem en fælles indsats. Vi stiller spørgsmålene og guider dig
gennem en proces - men det er dig, der sidder med nøglen til løsningen af dine
udfordringer.
Via samtale får vi overblik over de udfordringer, du tumler med. Vi har forskellige
redskaber til at gøre samtalen effektiv og konstruktiv for dig - og de vil bidrage til, at du
vil tænke og handle på nye måder.
Vi vil tage udgangspunkt i din model af verden og arbejde med, hvad du kan gøre for at
skabe den fremtid, du ønsker. Processen vil give dig ny information, nye strategier og
færdigheder - hen imod målbare resultater. Den vil sørge for, at du gør det rigtige på det
rigtige tidspunkt - og vi vil presse lidt på, støtte eller løfte dig til at gøre det!
Kort sagt: Coaching og sparring i øjenhøjde skaber større bevidsthed om dine muligheder
og igangsætter en målrettet og handlingsorienteret proces, hvor du kan udforske og
udvikle uudnyttede ressourcer og skabe forandring.
Et forløb med EURA kan strikkes sammen på mange måder - alt efter dit behov - dog vil et
forløb være min. 8 timer. Det kan eksempelvis se sådan ud:
1. Vi tager en indledende snak pr. telefon - og vi sender dig en test, som du udfylder og
returnerer til os.
2. Vi mødes personligt og tager en snak om dig og dit arbejdsliv - og dine tanker. Bl.a.
med udgangspunkt i testresultatet. Sammen lægger vi en strategi for det videre forløb
hos EURA - herunder introduceres afklaring og afdækning af muligheder og mål.
3. Snak om afdækkede muligheder. Hvordan tager du en beslutning? Fastlæggelse af
konkrete handlinger for at opnå dine ønsker og mål.
4. Statusmøde/-r: Du er undervejs - hvordan går det? Holder forudsætningerne?
5. Afsluttende møde: Er du nået i mål? Er du ”klar til afgang”?
Mellem hvert trin i processen vil vi bede dig om at arbejde med konkrete ting eller tiltag,
afdække specifikke muligheder eller lignende. Tilpasset dig og dine udfordringer og mål.
Pris for 8 timer (4 møder á 2 timer): 5.200,00 - efterfølgende timer 600,00 pr. time + moms
og evt. kørsel.
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