
Du bliver særligt 
stærk til at 

fremme læring hos 
andre - frem for 
selv at komme 
med løsningen

UDDANNELSEN UDBYDES I 
SAMARBEJDE MED AS3 ACADEMY

STYRK ANDRE I AT OPNÅ RESULTATER - TAG EN COACHINGUDDANNELSE

407

Coaching-uddannelsen er åben for alle, 
der arbejder i en virksomhed eller 
organisation. 

Den er målrettet dig, som vil coache 
mennesker eller bruge coaching-tilgangen i 
en forretningsmæssig sammenhæng.

Deltagerne er blandt andet ledere, 
rådgivere eller kommer fra HR

MÅLGRUPPE

Den samlede uddannelse varer 
typisk 14 -18 måneder. Du kan tage 

første niveau alene eller niveau 1 
og 2. Du bliver professionel coach 

efter niveau 3.

AMBITIONSNIVEAU

I 2014 blev uddannelsen akkrediteret af 
European Mentoring and Coaching 
Council, en europæisk organisation, der 
arbejder for at professionalisere coaching 

AKKREDITTERING

FOUNDATION

- få indsigt i coaching
- træne grundlæggende coachingkompetencer
- arbejde med samtalen som redskab til støtte, motivation 
  og udvikling af andre
- undersøge, hvordan elementer af coaching kan integreres 
  i din hverdag. 

Relevant, hvis du ønsker at:

- integrere coaching eller en coachende tilgang i dit arbejde
- styrke dine kompetencer til at skabe varige relationer
- få �ere redskaber til din dialog med andre
- få en større forståelse af dig selv. 

PRACTITIONER

SENIOR PRACTITIONER

UDDANNELSE I 
3 NIVEAUER

BLIV PROFESSIONEL COACH
 

Siden 2008 har AS3 
uddannet coaches.

Du kan uddanne dig i både 
København og Aarhus 

København
Fanøgade 15
2100 København Ø

Aarhus
Hasselager Centervej 35
8260 Viby J

Tlf: 82100020
Mail: tcuddannelse@as3.dk

Så mange har allerede 
deltaget på uddannelsen.  

Kvalitetssikret uddannelse

Relevant, hvis du ønsker at:

- arbejde professionelt som coach
- kunne trække på mange forskelige tilgange til coaching
- arbejde med �ere forskelige typer af mennesker og organisationer
- udvikle din evne til at håndtere kompleksitet og arbejde 
  med forandringer
- udvikle dig personligt og få dyb selvindsigt. 

Relevant, hvis du ønsker at:

Du bliver stand til at 
udvikle det fulde 

potentiale hos andre 
eller i en organisation

Du styrker andre i 
at håndtere 

forandringer og 
nå deres mål

Du bliver dit eget 
bedste redskab

Du gennemgår et 
personligt udviklings-
forløb og bliver en 

bedre samtalepartner 

Datoer, pris og andet praktisk: 
Læs mere på: www.as3transition.dk/coachinguddannelse


