
 

Philip Jones Counselling har mere end 25 års erfaring med udvikling, uddannelse og coaching af
ledere og medarbejdere.

Vi hjælpe med, at identificere mål, skabe resultater og indarbejder den personlige trivsel i alle
projekter. At trives personligt giver plads til, at alle kan være med til, at forbedre virksomhedens

resultater optimalt.
Vi lærer både enkeltpersoner og teams, at generere det optimale miljø for udvikling. Vi fokuserer
på den coachende tilgang for dermed at understøtte og forstærke både ledere og personale i, at

komme i mål med det, der er vigtigt for virksomheden.
 

Vores koncept CLEAN  VOICE er specifikt udviklet til at rydde op, rette til og synliggøre, hvor der
skal handles for opnå optimal udvikling og tilfredshed.

Lederudvikling         Personale coaching         Team coaching

VIRKSOMHEDENS STEMME
CLEAN•VOICE™



 

Lederudvikling og
coaching af ledere

 

Det er en stærk erkendelse, når man som
leder  påpeger, at det nuværende arbejdsmiljø
er ustabilt, komplekst, usikkert og utrygt.
Men i erkendelsen ligger også interessen for,
at forandre tilstanden. 
 
For at få succes i et sådant miljø, har ledere
og medarbejdere brug for at have et rent og
klart formuleret mål, som er dét, der hjælper
dem i at navigere ud af denne uønskede
tilstand.
 
En dybere selvbevidsthed og en et udvidet
mindset, er essentielle kvaliteter som kan
føre dig gennem mere komplekse tider. Vi
støtter nuværende og fremtidige ledere
gennem en-til- en coaching, eller i
teamarbejde med vores målrettede
lederprogram  CLEAN VOICE.

Leder coaching
I en verden der er i konstant forandring er det som leder vigtigt, at være i stand til, at træde et skridt

tilbage, se og fokusere på det, der sker og være bevidst om, hvor der skal handles, og i hvilken rækkefølge.
I vores lederudvikling benytter vi styrke- og ressourcebaserede coachingteknikker, som giver lederen

ressourcer, overblik og en udvidet måde at opleve sig selv og deres omverden på.
 

Formålsrig Ledelse
Succesfuld ledelse kræver, at lederen er engageret og forstår virksomhedens helhed, således at personale

og tilknyttede samarbejdspartnere trives.
Ved at yde støtte på alle niveauer i virksomheden hjælper vi med at genfinde de ressourcer og styrker,

som er værdifulde for at skabe modstandsdygtighed, og drive virksomheden til succes.
 

Personale coaching
En personalegruppe er oftest en fleksibel sammensætning af personer med forskellige ressourcer, og en

fælles forventning om, at alle forstår hinanden. Vi arbejder med både mindre og større grupper for at
hjælpe dem med at finde deres fælles formål, som er med til at udvikle virksomheden.

 
Uddannelse af ledere og personale

Uddannelser for ledere, der ønsker at benytte en coachende tilgang til deres personale. Uddannelserne
giver værktøjer til en ren kommunikation, professionel lytning, svære samtaler og certificerede coaching-

og NLP-uddannelser.

Program for lederudvikling



NLP Practitioner+
Certificeret grunduddannelse i NLP teknikker.

Bonus: uddannelsen er inkl. Coach Certificering
 
 

NLP Master Practitioner+
Certificeret videregående uddannelse i

avancerede NLP teknikker
Bonus: Uddannelsen er inkl. Master Coach

Certificering
 
 
 

Lederudviklingsproces
 

Rygestopambassadør
Uddannelse af rygestopambassadører i

virksomhederne
 

Kurser i f.eks.:
Den Svære Samtale

Krise- og konflikthåndtering
Professionel Lytning

Kongruent Kommunikation

Uddannelse    kurser    foredrag
Philip Jones Councelling tilbyder uddannelse og kurser for ledere, mellemledere og personale.
Vi er fleksible i forhold til både form og indhold, således at vi kan målrette uddannelsen og
kurset til virksomhedens størrelse og behov.  
 
Se her, hvilke uddannelser og kurser vi udbyder:

Vi skræddersyr
også kurser

målrettet jeres
behov. - for én 

- for få
- for flere

CLEAN•VOICE™



NLP Træner
NLP Master Practitioner
NLP Practitioner / Business Practitioner
 Cert. Master Coach
 Cert. Eriksonian Hypnoterapeut
Cert. Hypnoterapeut med speciale i "Conversational Hypnosis"
Cert. Hypnoterapeut med speciale i Rygestop
 Cert. Eriksonian "Hypnotic Metaphors"
 Cert. member of IAPCH (International Association of
Professional Conversational Hypnotherapists)

Jeg har arbejdet med forandringsledelse og personaleudvikling i
de sidste 25 år, og har været konsulent og leder for flere fusioner
af institutioner og virksomheder, både i Danmark og i udlandet.
Udover min uddannelses- og counsellingvirksomhed, har jeg også
klinik i Hillerød, hvor jeg afholder en-til-en samtaler.
 
Mit CV:
Jeg er født 1964 i Middlesbrough, England, og har været bosat i
Danmark siden 1994. 
 

Om Philip Jones 

53 70 37 87
philip@philipjones.dk
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