Utvärderingar från Coachutbildning Luleå VT 2013

Certified International Coach
En utbildning av Lambent training i samarbete med Skandinaviska Ledarhögskolan.
Med Elene och Lars-Eric Uneståhl som tränare.

Här nedan följer utvärderingar från de som
deltagit i denna utbildning!

Börje Rytiniemi

Erica Stridsman

Företagscoach/Verksamhetschef

Företagarcoach

”Mycket givande! Jag har fått massor
med kunskap i coaching. Samtidigt har
jag personligen vuxit i min egen person”

”Mycket givande, insiktsfull kurs där
teori varvar med praktik. Direkt
tillämpning är möjlig vid kursslut”

OM LARS-ERIC: Ja, vad ska man säga?
Finns det någon annan med denna breda
kunskap om ämnet än Lars-Eric?
Intressanta föreläsningar och övningar i
kursen.

OM LARS-ERIC: Lugn och trygg,
eftertänksam och med sin erfarenhet
och kunskap ger han tyngd åt kursen.
Förklarande.

OM ELENE: Härlig, glad och positiv!
Massor med humor. Lektionerna
genomfördes med otrolig kunskap och
erfarenhet av henne. Många goda tips
och idéer.

OM ELENE: Ett energiknippe som ger en
redskap och metoder att luta sig mot.
Om jag kör fast brukar jag tänka på Elene
och visp så hör jag hur hon skulle göra.
Mycket kunnig!

Maria Ingemarsdotter

Helene Gingdal Forsström

Utvecklingsingenjör

Kvalitestutvecklare

”Den bästa kursen jag har gått på länge”

”Personlig utveckling och en kurs som
gett mig massor av verktyg att använda
både på arbetet och privat. Fantastisk
kurs!”

OM LARS-ERIC: Väldigt intressant att
lyssna på alla erfarenheter som Lars-Eric
har, och att få ta del av dom. Bra lärare.
OM ELENE: Har inspirerat mig väldigt
mycket. Man kan åstadkomma det man
vill. Bra lärare.

OM LARS-ERIC: Kunnig, klok med många
bra exempel från hans otroliga arbete i
världen. Lugn och pedagogisk!
OM ELENE: Energisk person som har
många bra exempel att delge. Ger
fantastisk energi för mig.
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Therese Ström Josbrant

Maria Ryytty

Telefonist

Sektionschef Produktionsteknik Metoder

”Det bästa jag gjort! Lärorikt, suttit som
trollbunden. Lärt mig oerhört mycket om
mig själv och hur jag kan hjälpa andra”

”Jag har fått lära mig, fått översikt, fått
verktyg, fått coacha, träna, på
coachingprocessen. Bra kursmaterial,
övningar och träning”

OM LARS-ERIC: Kunnig och lugn med
mycket erfarenhet och verkliga exempel.
Ställer kluriga frågor som gör att hjärnan
startar många processer. Lars-Eric hade
förmågan att ”röra om i grytan” 

OM LARS-ERIC: Oerhört kunnig och
kompetent, gett bra teori med verkliga
händelser, lugnt och tryggt har jag fått
kunskap som jag fått tränat.

OM ELENE: Energiknippe som tror att allt är
möjligt, och delar med sig av denna otroliga
energi och glädje. Man blir lite ”galen” bara
av att se henne 

OM ELENE: Oerhört kunnig och
kompetent. Gett bra teori med verkliga
händelser. Med energi har jag fått
kunskap som jag fått tränat.
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