EXECUTIVE, LEADERSHIP COACHING pomoże Ci kiedy np.:
Odczuwasz, że brakuje Ci auto-motywacji (odczuwasz ciągły spadek ochoty do pracy)
Nie wiesz jak poradzić sobie z pracownikami (pracownicy wymuszają na Tobie wiele decyzji, a Ty nie potrafisz im
stanowczo odmówić)
Odczuwasz wewnętrzny przymus robienia wszystkiego perfekcyjnie (każde zadanie i projekt musisz wykonać tak,
by były one wolne od najmniejszych nawet niedociągnięć)
Masz kłopoty z motywowaniem swoich pracowników (próbowałeś już wielu metod ale żadna, nie była skuteczna
lub motywujesz tylko poprzez karanie lub dawanie premii )
Chcesz „cos” zmienić w swoim zarządzaniu (np.: chcesz być bardziej wymagający wobec swojego zespołu), ale nie
wiesz w jaki sposób to osiągnąć?
Czujesz, że chcesz spróbować czego nowego, (np.: chcesz opracować sposób motywowania cennych
pracowników) ale nie wiesz jak się do tego zabrać?
Czujesz się przytłoczony odpowiedzialnością za pracowników?
Czujesz, że za bardzo wspierasz współpracowników i nieustannie dodajesz im otuchy a sam czujesz się tym
zmęczony
Chcesz tak zarządzać swoimi pracownikami by w pełni wykorzystać ich zasoby i umiejętności
Odczuwasz stres związany z pełnieniem funkcji osoby zarządzającej i odpowiedzialnej za swoich pracowników
Chcesz skuteczniej wyznać swoje cele i osiągać to co zaplanowałeś (ciągle odkładasz nowy plan rozwoju firmy)
Chcesz zmienić przekonania, które ograniczając Twoje działania
Czujesz, że brakuje Ci perspektyw (chce rozwijać firmę, ale nie wiesz w jakim kierunku?)
Nie masz na nic czasu (ciągle ucieka Ci czas a Ty czujesz ze doba ma za mało godzin)
Tkwisz w poczucie "Nie mogę" lub ”Nie daje rady” i godzisz się na różne rzeczy, na które nie masz tak naprawdę
ochoty (np.: ustępujesz pracownikom, bo nie masz siły z nimi negocjować)
Chcesz nauczyć się skutecznego wypoczynku, by nie myśleć o pracy i firmie non stop
Czujesz, że dobrze zarządzasz ale chcesz rozwijać swoje umiejętności jako szef i chcesz nauczyć się nowych
umiejętności
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