Haastaa kasvamaan.

HAASTAMME KASVAMAAN
Coaching LABin® missio on auttaa yrityksiä vahvistamaan menestystekijöitään ja
lisätä työyhteisön hyvinvointia. Autamme korjaamaan olemassa olevia haasteita, sekä
haastamme hyviä työyhteisöitä kasvamaan entistäkin paremmiksi.
ARVOJAMME ovat rehti työnteko, reilu meininki, aito hyvinvointi, vastuunottaminen itsestä
ja koko työyhteisöstä välittäminen. Uskomme myös jatkuvan kehittymisen ja oivaltamisen
tuomaan iloon ja kukoistavampaan elämään.
TIEDÄMME MYÖS, että mikäli yritys haluaa pitää kilpailukykynsä, sen on pidettävä työn
tekijöistään hyvä huoli – eikä pelkästään vain juhlapuheissa, vaan jokapäiväisessä arki
sessa aherruksessa.
HYVINVOIVAT JA OSAAVAT IHMISET tekevät menestyksen, eivätkä hyvin pidettyinä ole
ensimmäisten joukossa karkaamassa kilpailijalle tai ulkomaille.

TYÖYHTEISÖN HAASTEITA
ITSENSÄJOHTAMISEN PUUTTEELLISET TAIDOT
VUOROVAIKUTUSTAIDOT

HAASTEET KUULUVAT ELÄMÄÄN,
OLEELLISTA ON KASVAA NIITÄ
SUUREMMAKSI

TYÖILMAPIIRIN HAASTEET

Vieressä luetellut asiat ovat aika tavallisia työyhteisöiden haas

TYÖTEHTÄVIEN ORGANISOINTI

teita, eikä niitä tarvitse sen kummemmin säikähtää, oleellista

AJANHALLINTA
WORK-LIFE-TASAPAINO
VÄSYMYS
TYÖHYVINVOINNIN PUUTE
TYÖYHTEISÖTAITOJEN PUUTE

on tietää, kuinka niistä päästään eteenpäin.
Meillä on käytössä parhaat valmennustyökalut, joilla voimme
auttaa näissä haasteissa eteenpäin. Olemme saaneet monia
pattitilanteita korjattua, ja monen väsähtäneenkin työilmapiirin
käännettyä positiiviseksi, valmennuksen avulla. Ja sehän tietys
ti näkyy tuloksessakin ennen pitkää.

JOHTAMISONGELMAT
EPÄSELVÄT PELISÄÄNNÖT
VIESTINTÄONGELMAT
MUUTOSPROSESSIT
EPÄONNISTUNUT TIIMIROOLITUS

”TÄÄLLÄHÄN ONKIN IHAN MUKAVA OLLA TÖISSÄ!”
Ilomme on ollut kuulla ylläoleva lause valmennukseemme osal
listuneelta ihmiseltä, joka vain muutamaa kuukautta aikaisem
min oli suunnittelemassa irtisanoutumista, kuten oli tehnyt 30 %
kyseisen yrityksen henkilökunnasta.
Valmennus voi todella toimia joskus jopa sateentekijänä,
vaikkei mistään ihmeestä tai salatieteestä ole kysymys.
Kysymys on enemminkin oikeista työkaluista ja päätöksestä
ruveta käyttämään niitä. Ensinhän ne täytyy tietysti oppia, ja
siinä me autamme mielellämme!

COACHING KEHITTÄÄ, INNOSTAA
JA VOIMAANNUTTAA
Coaching on ratkaisukeskeinen ohjausmuoto, ajatuksia ja toi
mintaa kehittävä myönteinen vuorovaikutussuhde. Sen suosio
lisääntyy yhä kasvavissa määrin organisaatioissa, joissa ha
lutaan luoda positiivista ja ratkaisukeskeistä yrityskulttuuria.
Coachingin tavoitteena on kehittää ajattelua, kannustaa otta
maan vastuuta omasta tilanteesta, innostaa coachattavaa aset
tamaan eteenpäin vieviä kehitystavoitteita ja voimaannuttaa
coachattavaa saavuttamaan ne.
Coaching eroaa muista ohjausmuodoista edukseen siinä,
että haluttuja tuloksia todella syntyy ja niitä pidetään syste
maattisesti yllä.
Coaching ei siis tyydy vain analysoimaan tai ymmärtämään
asioita, vaan coachingin tavoitteena on aina haasteiden
ratkaisu ja toiminnan ylläpito.

KEHITÄMME TUOTTAVIA
TYÖYHTEISÖJÄ, JOISSA IHMISET
VOIVAT AIDOSTI HYVIN
Näkemyksemme ihmisestä on holistinen, ihmisen koko kuvan
huomioonottava. Innovatiivisuus ja tuottava toiminta harvoin
kukoistavat ympäristössä, jossa jokin osa-alue ei ole kunnossa.
Valmennuksiemme hyödyt ulottuvat myös henkilökohtaiseen
elämään ja hyvinvointiin.
Katsomme myös, että työhyvinvointi ja menestys ovat kaikkien
vastuulla: johdon, esimiesten sekä työntekijöiden. Sparraam
me näistä jokaista.

Koska coachingissa haastetaan asiakasta itseään ajattele
maan ja kasvamaan, ovat asiakkaat enemmän sitoutuneita
muutoksiin kuin henkilö, joka saa annetut toiminta- ja ajat
telumallit ulkoapäin. Omiin oivalluksiin on helpompi sitoutua!
Ammattitaitoinen coach on mitä mainioin sparraaja ja
matkakumppani ihmisille ja yrityksille, jotka haluavat kehittyä
ja kukoistaa.

PALVELUKSESSANNE
Kaikki valmentajamme ovat sertifioituja ammatticoacheja, ja meillä on valmennusosaamisen lisäksi
vahvat näytöt liike-elämästä, johtamisesta, yrittämisestä, viestinnästä, myynnistä ja markkinoinnista.
Fyysinen toimintasäteemme kattaa koko Suomen.
Koska jokainen asiakkaamme on uniikki, myös jokainen Coaching LAB® luodaan yksilöllisesti,
tilaajan täsmällisten tarpeiden pohjalta. Varaa aika maksuttomaan tilannekartoitukseen,
käsikirjoitamme juuri teille soveltuvan valmennusohjelman ja kokoamme asiantuntijatiimin teitä
palvelemaan.
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