
Ønsker du et professionelt rum, hvor du arbejder med 
at løfte din egen motivation og tage næste skridt i din 
ledelse? Står du med en konkret udfordring eller et 
problem, du gerne vil videre med? 
Ledelse kan være ensomt - og samtidig er ingen alene på arbejde. Vi hjælper 
dig med at skabe engagement gennem handlinger og kommunikation. I 
Hammer&Hollænder tilbyder vi rådgivning og coaching til ledere på alle 
niveauer. Vores tilgang er, at hjælpe dig med at omsætte, oversætte og 
fortsætte dit ledelsesarbejde, og der findes ikke quick fixes. 

Rådgivning og coaching kan tilrettelægges som enkeltstående møder eller 
længere forløb - det kommer an på dit behov, og vi spørger altid - hvor lidt kan 
du nøjes med? 

Afsæt for vores samarbejde med dig kan fx være:  
• Øget selvopmærksomhed - at komme fra intention til handling, og at forstå 

og handle på omverdenens reaktioner.  
• Håndtering af det indre og det ydre på samme tid - også når du står i svære 

eller komplekse situationer. 
• Komme godt af sted i en ny rolle, funktion eller nye ansvarsområder. 

Udbytte for dig (og dine kolleger) 
• Et skarpt blik på egne styrker, udfordringer og potentialer. 
• Afklaring af mulige tilgange, handlemåder og udviklingspunkter koblet til din 

funktion, ansvar og rolle. 
• Forståelse for det der er svært, hvorfor du har det svært med det - finde nye 

og andre veje at gå.  
• Perspektiver og handlemuligheder, der skaber følgeskab, og konsoliderer dig 

i din ledelse. 

“Mette og Mira anerkender og ser 
de opgave-vilkår der er. Det hjælper 
til at finde muligheder i det, der 
kan virke komplekst og til tider 
næsten umuligt at handle på. De 
formår at stille spørgsmål og 
inviterer til refleksion, der giver 
arbejds-drive og nye nyttige 
perspektiver og forholdemåder.” 

Lisa Michelsen, Pædagogisk leder 

www.hammerhollaender.dk

Rådgivning og coaching 
Virkelyst og handlekraft til næste skridt i din ledelse

HAMMER&HOLLÆNDER 2017

SAMTALER DER ØGER 
DIN SELV-

OPMÆRKSOMHED 

INDBLIK OG UDSYN PÅ 
DINE AMBITIONER OG 

UDFORDRINGER 

DINE NÆSTE SKRIDT 
TIL LEDELSE OG 

FØLGESKAB 

Kontakt 
Mette Hammer: 29694899 
Mira Hollænder: 51906623 
info@hammerhollaender.dk 

PRISEKSEMPLER 
• Coaching el. rådgivning (1.500 kr./

time) 
• Klippekort (5 klip/timer 6.000 kr., 10 

klip/timer 10.000 kr.)  
• Ugens refleksionsspørgsmål (100 

kr./månedsabonnement) 
• Individuel personprofil inkl. 1,5 

times møde med tilbagemelding 
(3.500 kr.) 

Alle priser er excl. moms.
Hammer
Hollænder&
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