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Velkommen

Velkommen til Stephen Parker – Coaching ledelse & talent.

Baseret i Aarhus, har jeg leveret kvalitetsløsninger på dansk og engelsk i mere end 20 år.

Som en fortrolig partner, støtter jeg rollefokuseret personlig- og professioneludvikling for at hjælpe 
klienter og firmaer med at møde deres udfordringer og forbedre forretningsresultater.

Jeg bruger veldokumenterede metodologier – en standardiseret rolle-performance coachingmetode 
samt anerkendte ledelses- og organisationsudviklingsværktøjer.

Adfærdsmål og resultatmål er aftalt, støttet og monitoreret.



Ledercoaching
Jeg coacher ledere, talenter og teams. Nogle er nye i deres roller. Nogle 
forbereder sig til et job skift. Andre oplever motivationsvanskeligheder, uklar 
retning eller udfordrende krav.

• Person-til-person og online.

• Individuelle eller teammøder.

• På dansk eller engelsk.

Typiske coachingemner
Strategiske udfordringer, medarbejderplanlægning, rolle- og personlig  
tidseffektivitet, medarbejderbeslutninger, organisationsudvikling, work-life
balance, karriere og leverance, personaleledelse, vanskelige samtaler, 
motivation og fastholdelse, organisationskultur.

Aftaler
Jeg holder det helst simpelt f.eks.:
– en individuel klientaftale på 6 møder af 1½ timers varighed over en 6 
måneders periode, eller
– en fast dag om måned hos en organisation med 4-6 klienter, hver med et 
1½-timers møde på samme dag.

Coaching i bevægelse
Møderne afholdes på arbejdsstedet eller en anden lokation – det, der passer 
dig bedst. Nogle foretrækker ‘coaching i bevægelse’, hvor vi kombinerer vores 
coachingmøder med en god gåtur, løbetur eller anden fysisk aktivitet.



Talentassessment

Talentnominering, -vurdering, -selektion og -udvikling er mere essentielle i dag end nogen siden – om 
det være i rekruttering, forfremmelse eller karriereplanlægning.

Jeg leverer assessment, feedback og rapporteringsydelser og anvender veldokumenterede værktøjer 
som HOGAN, NEOPIR, BTB osv.

Kombinationen af værktøj og proces er sammensat til at passe dit fokus og formal – alt fra en hurtig og 
simple tilgang til en fuld 360-graders pakke.

Det danner basis for personvalg og udviklingsrejser.



Mentoringprogrammer

Jeg designer og afholder in-house mentoringprogrammer for virksomheder, der sigter efter at engagere 
interne mentorer og mentees. Disse programmer er typisk afholdt for talenter og personaleledere.

Via standardiserede værktøjer og ressourcer, træner og støtter jeg interne kollegaer til at kunne deltage 
i omkostningsbevidste og effektive mentoringprogrammer. Dette forbedrer resultater, fastholdelse, 
videndeling og engagement.

Træning kan afholdes i undervisningslokaler eller online.

• Programdesign, roller & ansvar.

• Nominering, vurdering, selektion.

• Opstart, træning, opfølgningsmøder.

• Værktøjer, håndbøger, ressourcer.

• Monitorering, evaluering.



Teamrådgivning

Jeg designer og faciliter løsninger til team- og 
organisationsudvikling.

Teamfacilitering – strategi, plan, resultater
Aftaler og opstart af teams – alt fra et 1-dags teammøde til 
langvarige organisationsudviklingsprocesser.

Teamfacilitering – roller & ansvar
Rejsen fra individer, inklusiv personlighedsindikatorer som 
HOGAN, MBTI, NEOPIR, FIRO B og BELBIN), til tillidsfulde 
relationer og forpligtelse til at overholde fælles aftaler.

Træning af trænere & faciliteringsevner
Hvordan man bedst deler viden og træner kollegaer online for at 
skabe resultater. Træning konsulenter, instruktører, HR og andre 
grupper, der ønsker at forbedre deres faciliteringsevner.



Info
Stephen Parker – coaching ledelse & talent er drevet af ledelsescoach 
Stephen Parker og hans netværk.

Klienterne er globale virksomheder, staten & kommuner, uafhængige 
organisationer og mindre firmaer – i brancher som produktion, energi, 
telekommunikation, finans og offentlig ledelse.

Stephen Parker

• Assessmentværktøj autorisationer: HOGAN, MBTI I&II, JTI, NEOPIR, BTB, 
FIRO-B, BELBIN, CWQ2.

• Talent Development Lead, Arla Foods 2014-.

• Direktør, Human House virksomhedskonsulenter 1999-2014.

• Chartered Business Coach 2010-2017.

• Kandidat i HR Professional Development (Business Coaching), Middlesex
University 2013-2015.

• Medlem af World Association of Business Coaches 2006-2017.

• Bachelor i Education, Danmarks Pædagogiske Universitet 1997-2000.

• Bachelor i Sport Studies, University of Sheffield 1984-1987.



Kontakt

Ring eller skriv hvis du vil drøfte dine behov og nogle af løsningerne.

Kontaktdetaljer
Mobil: +45 51721252
Mail: sp@stephenp.dk
Adresse: Fuldenvej 135, 8330 Beder, Denmark


