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I tider med store omvæltninger og forandringsbølger opruster vi mennesker på kommunikationssiden.
Coaching i arbejdslivet præsenterer dig for teorier og redskaber til at styrke din kommunikation i hverdagen –
både som kollega, medarbejder og leder. I bogen præsenteres den systemiske og den narrative metode, og
samtidig er der fokus på, hvordan coaching indvirker på hjernen. God kommunikation styrker det
menneskelige samspil, og vores hjerner er vigtige medspillere i det samspil. Hjernen elsker gode spørgsmål,
og bogen har særligt fokus på de spørgsmålstyper og de spørgeteknikker, du kan anvende i din coachende
kommunikation. Coaching i arbejdslivet henvender sig til praktikere, der vil tilegne sig og opdatere sig på de
nyeste coachingmetoder. Bogen er krydret med mange gode og aktuelle cases fra hverdagen og byder på
spændende og effektfulde metoder, som du kan inspireres af og direkte anvende i din daglige praksis med
kommunikation, både individuelt og i organisationen. Birgitte Jepsen er psykolog, ICF-certificeret PCC og har
mere end 15 års erfaring som coach og coachende psykolog. Hun er direktør i konsulent- og
uddannelsesvirksomheden Axept A/S, som arbejder med udvikling af mennesker og organisationer.
Margrethe Gade er cand.mag. i engelsk og historie, uddannet gymnasielærer og certificeret coach.

Har været leder i forskellige voksenuddannelsessystemer og arbejder nu som uddannelseskonsulent i KLEO.
Jeg har brugt hende som coach og sparringspartner til at definere min egen lederrolle. 1992 – 1996:
Sygeplejerske på kirurgisk afd.
Jeg har med stor glæde arbejdet sammen med Jeanette ad flere omgange.
'Jeg er ret imponeret over denne test og ikke mindst tilbagemeldingen. Jeg har med stor glæde arbejdet
sammen med Jeanette ad flere omgange. Når mænd og kvinder kommunikerer … skaber det trivsel, bundlinje
og innovation. SPECIFIK næres af at give mennesker et nyt perspektiv i arbejdslivet, og skabe 'friværdi'
gennem beskæftigelse, for jobcentrene, mennesker, virksomheder. Når mænd og kvinder kommunikerer …
skaber det trivsel, bundlinje og innovation. Ophold i Australien og Sydøstasien. Gennem uddannelse,
coaching. Kort ventetid. Coaching har været ét blandt mange svar på,.
Min uddannelse. Privatsygeplejerske i England.
Hvad er dine opgaver og ansvar som leder. A3 Nykøbing Mors Sygehus. Vi mennesker kan være underlagt
nogle indre eller ydre vilkår, som begrænser vores livskvalitet. Jeg har med stor glæde arbejdet sammen med
Jeanette ad flere omgange. Privatsygeplejerske i England.

