
  

Utbildning t ill
ParCoach

Utvecklar Liv Lust Ledarskap

“Att få parcoaching förkortade och 
effektiviserade lära-känna perioden. 

Nu lägger vi mer tid på jobbrelaterade 
diskussioner istället för konflikter och förklaringar.”

-Christian Svensson, Avdelningschef, Autoliv Sverige AB



  

Efter ParCoachutbildningen har du:
 Kunskap om ParCoaching
 Metoder och verktyg för att effektivt arbeta med parcoaching
 Certifiering i Extended DISC för individ-, par- & grupprofil
 Efarenhetsgrupp under 3 månader
 Medlem ParCoachernas nätverk
➢ Dina kontaktuppgifter www.parcoaching.se
➢ 21 ICF-godkända CCE-poäng för certifiering

Kursledare:
Ulrik Lork, PCC-certifierad coach med mer än 1500 timmars erfarenhet av individ-, par- 
och gruppcoaching. Han var ICF Sveriges första styrelseordförande mellan 2008-2010 
samt ambassadör för ICF Väst året innan. Ulrik har behörighet att certifiera Extended 
DISC-användare utfärdat av Extended DISC Sverige AB. 

Målgrupp
Personer som har en grundutbildning i coaching, psykoterapi eller beteendevetenskap.
Varje deltagare genomgår en antagningsintervju för att säkerställa lämplig bakgrund, 
förväntning och motivation inför utbildningen.

Investering
Tid: 3 dagar plus tre erfarenhetsmöten via telefon
Kostnad: 9 800 SEK exkl. moms
10% boka-tidigt-rabatt vid bokning senast 2 månader innan kursstart

Utvecklingsdagar
21-22 maj och 15 juni 2012 på Linneplatsen 8, 413 10 Göteborg

Information
Ulrik Lork, ulrik.lork@ul3.se, 0708-619181
www.parcoaching.se

ParCoaching fokuserar på att utveckla 
relationen mellan två individer, snarare än 
varje individ för sig. Det är ett perfekt 
komplement för dig som arbetar med individ- 
eller gruppcoaching.

Detta görs enligt en väl beprövad metodik 
som testat på arbetspar, vänskapspar och 
kärlekspar. Den använder sig av Extended 
DISC:s Parprofil som ett centralt verktyg. 
Utbildningen certifierar dig som användare 
av Extended DISC för individ- par- och 
grupprofiler. Extended DISC är en etablerad, 
flexibel och frekvent använd kommunika-
tionsprofil på den svenska marknaden.

Extended DISC® är ett självskattnings-
verktyg där klienten lär känna sig själv, 
sina omgivningar och förstår varför vi 
handlar som vi gör i bestämda 
situationer. Vi får insikter i hur vårt eget 
sätt att kommunicera och agera 
påverkar andra. En parprofil speglar två 
individers kommunikativa lik- och 
olikheter, behov, stressbeteenden och 
motivation. Dessa insikter påverkar 
kommunikationen och beteendet mellan 
personerna så att samarbetet förenklas.

Vi på UL³ ger dig konkreta verktyg för att 
utvecklas till en effektiv coach.

Utvecklar Liv Lust Ledarskap

http://www.parcoaching.se/
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