
At håndtere dig selv og din egen tilstand i teamsammenhænge

At igangsætte de rigtige interventioner på de rette tidspunkter

At forstå og håndtere de psykodynamiske kræfter i teams

At kende de forskellige faser i teamets levetid, og vide hvad du 
skal gøre hvornår

At arbejde med corporate responsability som teamprojekt

At håndtere kon�ikter hurtigt, e�ektivt og langtidsholdbart

At forstå vigtige forskelle på 1-til-1 coaching og teamcoaching

At kunne agere frit, uafhængigt og hensigtsmæssigt i kon�ikt-
fyldte situationer

At inddrage og samordne organisationens, teamets og indivi-
dets perspektiver

ICI Teamcoach certi�cering samt EMP management certi�ce-
ring på level 3 niveau. 

Antal deltagere
Vi kører med små hold på max 15 deltagere, hvilket skaber 
forudsætninger for optimal læring.

Sådan forløber team coaching uddannelsen�
Uddannelsen er bygget op over �re stærke moduler af to dage 
inkl. en certi�ceringsdag over otte måneder. Netop uddan-
nelsens opbygning giver deltagerne mulighed for at lære i 
praksissammenhænge, samtidig med at alle erfaringer kan 
sættes i spil på modulerne.

Datoer og pris for næste afholdelse - se empowermind.dk

Undervisningen foregår i vores egne hyggelige lokaler lige 
udenfor København

EmpowerMind - Danmark 
Poppelgaardvej 7, 2860 Søborg

På Teamcoachuddannelsen lærer du blandt andet:

"Procesorienteret og
 potent Team Coaching 
uddannelse med 
international 
ICI-certi�cering”

ICI Certi�ceret Teamcoach
Vores professionelle og private dagligdag er teambaseret – 
Alt er organiseret i teams lige fra bestyrelsen, virksomheden, 
arbejdsgruppen til foreningen, familien og børnefødselsda-
gen, og aldrig tidligere har det været så vigtigt at forstå hvad 
der stopper og fremmer teams i arbejde.

Indhold

Vores Teamcoach uddannelse er et 
stærkt procesorienteret uddannelses-
forløb, hvor du får alle aspekter af 
teamudfordringer ind under huden, 
så du bliver i stand til at håndtere alle 
former for teams fra 2 til 100 
personer.�

Teamcoachuddannelsen bygger på 
ICC og ICI Coachuddannelsen, og det 
sikrer som udgangspunkt et højt 
niveau. Derudover har vi pragmatisk 
samlet markedets nyeste og stærkeste 
redskaber til at løfte teams.

Du skal selv de�nere et eller �ere 
teams fra din virkelighed, som du 
arbejder på gennem hele processen. 
Er det teams fra din egen organisa-
tion, vil du opleve hvordan de løftes 
gennem det halve år. 

Er du selvstændig coach, vil de teams 
du arbejder med i forløbet, sandsyn-
ligvis være dine første kunder efter 
endt uddannelse.

  

Målgruppe

Målgruppen er ledere, konsulenter, 
HR medarbejdere, 
undervisere/trænere og profes-
sionelle coaches som har brug for at 
kunne arbejde med teams og hjælpe 
dem til bedre resultater.
Hvad enten du er certi�ceret coach, 
der ønsker at arbejde professionelt 
med teamudvikling, eller du praktis-
erer coachingbaseret ledelse, og 
ønsker at optimere teamperformance, 
eller du bare vil kunne fungere som 
topkvali�ceret proceskonsulent – Så 
er  EmpowerMind Teamcoach-
uddannelsen skræddersyet til dig!

Praktisk information 

Træner
Int. Cert. ICI MasterCoach trainer &
Mentaltræner Klaus Tindborg.
 

“Det piner mig at se teams lide og underperforme.
Det vinder ingen ved.  Teamcoaching er måske den
mest undervurderede intervention der �ndes, for
løsnngen er ofte snublende nær!”


