LEDELSES-HOTLINE
STÅ SOLIDT I DIT LEDERSKAB MED
FORTROLIG LEDERSPARRING

Er du passioneret og resultatskabende, men udfordret af ledelsesopgaven?
Kan du ind i mellem føle modstand og modvilje mod en kritisk opgave?
Har du prøvet at føle dig alene og sårbar i en vigtig situation?

HVEM HJÆLPER DIG? - NÅR DU HAR BRUG FOR DET
Mange ledere oplever at stå alene - om ansvaret, beslutningerne og problemerne.

Det ville være så meget lettere, hvis du kunne tale med en om det, der bekymrer eller fylder. En som
sparrer, coacher og giver gode råd. - Og nogle gange endda udfører opgaven.

Køb abonnement på samarbejde med en ad hoc HR-partner. Abonnementet giver en række fordele – ikke
mindst får du adgang til den viden og erfaring, Anja har opbygget igennem mere end 20 år med HR,

ledelse og organisationsudvikling. Hun rådgiver og sparrer om ledelsesmæssige udfordringer og hjælper

med konkret organisationsudvikling. Hun er endnu mere effektiv, når hun lærer din forretning at kende.

Abonnementet omfatter
•
•
•

•

15 min. nu og her telefonisk support
(inden for samme dag, max 5 gange pr. måned)

Adgang til akut 1:1 workshop (1-3 timer)
(nu og her/kort varsel, aften - afregnes pr. time*)

15% rabat på timer aftalt på forhånd og i alm.
arbejdstid.
*Gælder ikke klippekort og akut workshops

1 månedlig opdateringssamtale (1-1½ time).
Det er en forudsætning, at opdateringssamtalen
afholdes. Tiden kan ikke akkumuleres.

-

Abonnementspris – alle priser ex moms
5.000 kr. pr. måned (uden binding)
4.500 kr. pr. måned (6 måneder)
4.000 kr. pr. måned (12 måneder)

Rabatpriser ved abonnement (-15%)
1.700 kr. – coaching session (75 min.)
17.000 kr. – seminar 1 dag (facilitering)
10.200 kr. – seminar ½ dag (facilitering)
1.275 kr. – timepris – on site (fx møder)
850 kr. – timepris – off site (fx research/analyse)

Anja Bach er certificeret coach og psykoterapeut og har en cand.merc. HRM.
Erfaring som HR Chef og HR Business Partner i private og offentlige virksomheder i mere end 18 år.

Er det dig? – Ring til Anja Bach 93 51 11 49

