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Når ledere rykker højere op i en organisation, bliver det ofte sværere for dem at få nøjagtig og upartisk input
omkring deres præstationer og ledelseskompetencer. Mange har forståelse for, at de for at fokusere deres

personlige udviklingsplaner, har brug uforstyrret tid og opmærksomhed fra en dygtig, objektiv vejleder – en
ledelsescoach. Denne guidebog er møntet på ledere og andre, der overvejer ledelsescoaching som et værktøj i

deres personlige ledelsesudvikling. Den beskriver, hvad ledelsescoaching er, og kan hjælpe dem med at
beslutte, om coaching er det rigtige for dem. Læseren vil også lære, hvor man kan lede efter en coach og
hvordan man vælger en dygtig coach med de professionelle og personlige færdigheder og egenskaber, som

kan hjælpe lederen med at nå sine mål.
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