
Niklas	  om	  coachen:	  
Jeane%e	  är	  ödmjuk,	  lyhörd,	  empa4sk,	  inspirerande	  och	  håller	  en	  
professionell	  distans.	  Hemuppgi?erna	  fick	  mig	  a%	  ly?a	  blicken	  e?er	  en	  svår	  
livsperiod.	  Hon	  gör	  skillnad	  i	  människors	  liv	  och	  hennes	  coachning	  ger	  
resultat.	  Jag	  rekommenderar	  Jeane%e,	  du	  får	  gärna	  höra	  av	  dig	  4ll	  mig	  som	  
referens.	  Jeane%e	  har	  mina	  kontaktuppgi?er.	  
	  

Coachningen	  gav	  mig	  mi%	  drömjobb!	  
	  

Sensommaren	  2011	  var	  livet	  ovisst	  för	  Niklas,	  
både	  privat-‐	  och	  arbetsliv.	  Han	  valde	  a%	  gå	  4ll	  
en	  coach.	  Han	  gav	  sig	  själv	  4den	  a%	  stanna	  upp	  
och	  4llsammans	  med	  coachen	  4%ade	  han	  på	  
hur	  hans	  liv	  såg	  ut	  och	  hur	  han	  ville	  a%	  det	  
skulle	  se	  ut.	  Han	  insåg	  a%	  det	  vik4gaste	  för	  
honom	  var	  a%	  skaffa	  e%	  jobb	  som	  kändes	  
meningsfullt	  och	  s4mulerande.	  Det	  skulle	  
kunna	  påverka	  så	  mycket	  annat	  i	  hans	  liv	  
resonerade	  han.	  Vi	  formulerade	  e%	  SMART*	  
mål.	  
	  

Men	  vad	  ville	  han	  göra?	  Med	  hjälp	  av	  
coachens	  frågor	  tvingades	  han	  fundera	  
och	  formulera	  sina	  tankar	  högt.	  Snart	  
började	  en	  bild	  växa	  fram	  om	  a%	  det	  var	  
vik4gt	  a%	  arbeta	  med	  utbildning,	  träffa	  
människor	  och	  a%	  sälja	  var	  vik4gt	  för	  
honom.	  Men	  vad	  är	  det	  för	  jobb	  och	  hur	  
får	  man	  det?	  

Mellan	  coachningarna	  arbetade	  Niklas	  
med	  hemuppgi?er	  som	  var	  fokuserade	  
mot	  hans	  mål.	  Personliga,	  både	  konkreta	  
och	  reflekterande	  uppgi?er.	  	  

På	  coachmötena	  ven4lerades	  
värderingar,	  önskningar	  och	  
drivkra?er	  som	  gav	  synergieffekter	  
på	  andra	  delar	  av	  livet.	  En	  bonus!	  
	  

Maj	  2012	  fick	  Niklas	  jobbet	  som	  utbildningsledare	  på	  e%	  utvecklingsinriktat	  
utbildningsföretag.	  Det	  han	  lärde	  sig	  om	  sig	  själv	  och	  sina	  egna	  drivkra?er	  
gjorde	  a%	  han	  målmedvetet	  kunde	  fortsä%a	  söka	  jobb	  sam4digt	  som	  han	  
varit	  medveten	  om	  hur	  vik4gt	  det	  är	  a%	  hålla	  hälsa	  och	  humör	  uppe.	  Han	  
gav	  sig	  själv	  en	  angenämare	  resa.	  Och	  e%	  ny%	  jobb!	  

Återkoppling	  från	  en	  klient.	  Niklas	  ringde	  mig	  för	  a%	  berä%a	  om	  sin	  framgång	  och	  han	  delar	  
gärna	  med	  sig	  av	  sin	  resa	  och	  sina	  erfarenheter	  av	  coachningen.	  	  

Niklas	  genomgick	  e%	  coachprogram	  och	  vi	  hade	  telefonträffar	  ungefär	  varannan	  vecka.	  Han	  var	  klar	  över	  a%	  han	  
ville	  genomföra	  en	  förändring	  i	  si%	  liv.	  Två	  andra	  framgångsfaktorer	  var	  a%	  han	  var	  ärlig	  och	  gjorde	  sina	  
hemuppgi?er.	  Jag	  är	  glad	  för	  a%	  hans	  arbete	  har	  givit	  resultat	  och	  jag	  önskar	  honom	  lycka	  4ll	  på	  nya	  jobbet!	  
	  
*	  SMART	  är	  en	  målmodell	  där	  du	  sä%er	  mål	  som	  är	  specifika,	  mätbara,	  a%rak4va,	  realis4ska	  och	  4dsbestämda.	  

-‐	  Utveckling	  med	  kvalitet,	  resultat	  och	  personligt	  bemötande.	  

Hösten	  2011	  avslutade	  vi	  coachsamarbetet	  
och	  vi	  pratade	  om	  vad	  Niklas	  lärt	  sig	  som	  
han	  kunde	  ha	  ny%a	  av	  när	  han	  nu	  skulle	  
söka	  jobb	  på	  egen	  hand.	  	  

Samtalet	  som	  gör	  coach	  Cll	  det	  självklara	  yrkesvalet!	  	  

När	  Niklas	  nu	  visste	  vad	  som	  var	  vikCgt	  
för	  honom	  visste	  han	  vad	  han	  skulle	  
söka	  e?er.	  Arbetskamrater,	  
kursdeltagare	  och	  en	  del	  försäljning.	  
Snart	  stod	  det	  klart	  a%	  han	  ville	  ha	  e%	  
jobb	  som	  utbildningsledare.	  	  


