
LIVS- & KARRIÄR-
VÄGLEDNING
Trustworthy Communications AB

VÄGLEDNING AV EXTERN PART

Alla vill vi ha motiverade och engagerade medarbetare som går

till jobbet med glädje och som bidrar med hjärtat! Verkligheten

ser tyvärr inte alltid ut så, där endast 14 procent av medarbetarna

känner engagemang. Det är något som på sikt blir kostsamt

både för företaget och medarbetaren. 

FÖR ATT HITTA NYA VÄGAR FRAMÅT
Bristande motivation kan bero på dåligt mående, att något inte

fungerar som det ska på jobbet eller på hemmaplan. Oavsett vad,

påverkar måendet vår prestation på jobbet. 

Hur gärna du än vill hjälpa som chef, är det inte alla gånger som

du når fram. Därför kan det i vissa fall vara bra att ta hjälp av en

extern part som hjälper medarbetaren att prata om det som står

i vägen för att hitta nya vägar framåt.

FÖRDELAR

Ökar medarbetarens förståelse om sig själv och sitt varför på jobbet

Bidrar till fler perspektiv och alternativa vägar

Ökar medarbetarens motivation och välbefinnande

Visar omtanke om era medarbetare

Får medarbetare och företag att blomstra 

INNEHÅLL OCH DELMOMEMT

Kartläggning av var medarbetaren

befinner sig idag

Målbild – var vill medarbetaren vara i

framtiden

Styrkor och utvecklingsområden

Handlingsplan och delmål

Arbetsmaterial, som övningar och

checklistor

Anteckningsbok

Coachingen innehåller flera olika

delmoment, samtliga anpassade efter

individens önskemål och behov. 

UPPLÄGG & PRIS

5 samtal á 80 minuter, fysiskt möte eller online

Möte varannan eller var tredje vecka

Hemuppgifter mellan varje samtal

Uppföljning

För att få avsedd effekt, är det bra om samtalen genomförs

med 1 - 3 veckors mellanrum, antingen på mitt kontor på

Ringvägen 100 eller online. 

Det finns även möjlighet att genomföra coachingen på

engelska eller tyska. 



LÅTER DET INTRESSANT?

Varmt välkommen att kontakta mig för frågor på

susann.sjobom@trustworthy.se eller ring 070-919 53 42.

Du kan även läsa mer på www.trustworthy.se

Jag ser fram emot att höra från dig!

SUSANN SJÖBOM STEIGER

Grundare Trustworthy Communications

Livs- och karriärcoach

Ledarskapscoach

Kommunikationsspecialist

Föreläsare

OM MIG 

Livs- och karriärcoach, ledarskapscoach och föreläsare. Jobbat

större delen av mitt liv med att coacha chefer och

ledningsgrupper vid stora förändringar som outsourcing,

organisationsförändringar och nytt arbetssätt.  

Erfarenhet från bank och finans, life science, bygg, IT till

drivmedelsbranschen och FMCG. Ett axplock av företagen är;

Nordea, SEB, Preem, Ericsson, Pernod Ricard och Bactiguard. 

Coachar chefer och medarbetare, individuellt och i grupp.

Gedigen  verktygslåda när det gäller att vägleda människor i

förändring. Coachar chefer i ett ledarprogram och även haft

uppdrag som jobbcoach på uppdrag av Arbetsförmedlingen. 

CERTIFIERAD COACH MED ANSVARSFÖRSÄKRING

Jag är beteendevetare, diplomerad samtalscoach i psykosyntes

och utbildad i Motiverande Samtal (MI) via Humanova samt

diplomerad kommunikatör via IHM Business School.

Utöver det är jag certifierad coach enligt EMCC, som är en global

organisation för coacher och mentorer. 

Vid sidan av mitt jobb, utbildar jag mig även till KBT-terapeut på

Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi.
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