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Vækst via udvikling
Øget selvindsigt er en direkte genvej til fornyet energi, større
arbejdsglæde, stærkere teamwork og en forbedret bundlinje.
Som psykoterapeut er jeg vant til at
arbejde med mennesker og hjælpe dem
til at finde frem til ekstra ressourcer.
Den erfaring bruger jeg også aktivt i
erhvervssammenhæng.

Gennem sparring med samt udvikling
af virksomhedens menneskelige
ressourcer skaber jeg fornyet energi
og engagement, som kan bidrage til
stærke resultater, øget vækst og en
bedre bundlinje.

Coaching og personlig ledelse
Jeg har specialiseret mig i tilrettelæggelse og facilitering af forskellige forløb for
chef- og ledergrupper. Min erfaring er, at det giver voldsomt god mening at “starte
i toppen” og klæde en virksomheds ledelse godt på til selv at kunne udvikle og styrke
virksomhedens medarbejdere. Som virksomhedsejer eller -leder er du altid
velkommen til at kontakte mig for mere information og et uforpligtende oplæg.

Alle kan have udbytte
af professionel sparring
Inden for erhvervsområdet arbejder
jeg både med virksomhedsejere, ledere,
medarbejdere og hele organisationer.

Erhvervscoaching

til hurtigt at sætte mig ind i en leders
givne udfordringer. Det betyder, at jeg
effektivt og målrettet kan coache,
udvikle og styrke alle typer af ledere.

Er du kørt fast i jobbet eller i hele din
karriere? Hvordan ser du din erhvervsmæssige fremtid? Hvad ønsker du dig?
Jeg hjælper individer med at se deres
situation mere klart samt opstille mål
og afdække vejen til dem.

Supervision

Ledercoaching

Anden rådgivning

Det kan i dag være meget udfordrende
at være leder. Mange ledere kan have
glæde af at øge fokus på deres egne
roller og på, hvordan de bedst muligt
kan udvikle både deres organisation og
deres medarbejdere. Min erfaring med
at arbejde med ledere gør mig i stand

Facilitering af kurser og temaforløb,
indsats i forhold til arbejdsklima,
nedskæringer, fyringsrunder og
sammenlægninger er blot nogle af de
områder, som jeg igennem tiden har
arbejdet med. Har du en udfordring,
finder vi sammen en løsning.

Gennem supervision hjælper jeg
virksomheder med at afdække og tackle
forskellige typer arbejdsrelaterede
udfordringer af både faglig og
samarbejdsmæssig karakter.

Fra kaptajn i Forsvaret
til rådgivning af ledere
Uddannet psykoterapeut med speciale i gestaltterapi, MPF
Uddannet coach og certificeret i JTI-personlighedsanlyse
Jeg er oprindeligt uddannet kaptajn og har 25 års erfaring som officer og leder
i Forsvaret. Jeg har både været operativ og udsendt på missioner, hvor jeg har
oplevet, hvordan det er at lede mennesker i pressede situationer, og jeg har
arbejdet administrativt med HR, rekruttering og medarbejderudvikling i Flyvevåbnet.
Jeg er ved siden af mit selvstændige arbejde pt. reserveofficer og HR-ansvarlig på
Fighter Wing Skrydstrup, som er hjemsted for de danske kampfly.
Gennem min aktive professionelle militærkarriere har jeg opnået en massiv erfaring
med ledelse og udvikling af både menige medarbejdere og andre ledere. Jeg holder
meget af at arbejde med andre mennesker og bidrage til at udvikle dem personligt
og fagligt, og jeg trækker ofte på mine mange erfaringer fra Forsvaret.

Kontakt
Steen Lundsgaard
Gestalt- og Psykoterapeut MPF
Låsbybanke 14, 1. sal, 6000 Kolding
Telefon 22 73 41 87
info@steenlundsgaard.dk
www.steenlundsgaard.dk
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