
Når jeres medarbejdere skal have effektiv og sikker hjælp, hurtigt.
Corporate Coaching & Stresscoaching
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Med CoachMatch konceptet, kan virksomheden let trække relevante nøgletal fra indeværende samt tidligere år. Dette letter 
planlægningen af budgettet og giver et grundigt overblik over omkostningerne til coaching af medarbejderne.

Virksomheden kan således nemt monitorere udgifterne fordelt på coaching og stresscoaching og se, om tiltag til 
eksempelvis bedre arbejdsmiljø eller højere trivsel også afspejler sig i faldende udgifter.

Strategi & økonomi

Indsat

Forbrug af timerEvalueringerAfsluttede forløbIgangværende forløb

Kontrolpanelet

Økonomi

Medarbejdere

Forløb

Som en del af CoachMatch konceptet får virksomheden tildelt sit helt eget online univers, hvor al styring af
igangværende forløb, økonomi, aftalebetingelser samt effekt-evalueringer kan tilgås.

Opret jeres medarbejder elektronisk og start et coaching- eller stressbehandlingsforløb med ét klik.

Stressforløb igangsættes indenfor 24 timer.

Indsigt, åbenhed & hastighed

Med mere end 600 coaches fordelt i hele Danmark, kan vi altid matche din medarbejder med en 
coach fra  enten virksomhedens eller medarbejderens nærområde.

Vi er landsdækkende

Får en medarbejder behov for coaching eller stresscoaching, kan I trygt overlade processen til os.

Vi står for at matche den rigtige coach til medarbejderen, tilrettelægge forløbet, samt løbende 
følge op på tidsforbrug og resultat – og vi gør det hurtigt. Typisk vil der ikke gå mere end 24 timer, 
før medarbejderen og coachen vil være i kontakt, og et forløb kan opstartes.

Med CoachMatch får jeres medarbejdere den bedste og hurtigste hjælp, så snart behovet opstår.

Kom hurtigt videre



AGREEMENT

Vi arbejder for at nå FN's 
Verdensmål 3.4

En lille brik i det STORE billede

Efter endt coachingforløb gennemfører CoachMatch
en effektmåling som fremlægges virksomhedens

relevante personer

Medarbejderen og coachen gennemfører
coachingforløb, ved fysiske møder på

coachens lokation

Medarbejderen kontakter CoachMatch og
informerer hvem af de to coaches de vælger

at indgå deres coachingforløb med

CoachMatch matcher medarbejderen med 2
coaches som hver tager en introsamtale med

medarbejderen til afdækning af kemi

CoachMatch skaber grundlag for et match
gennem et dybdegående interview med

medarbejderen

Virksomhedens kontaktperson overdrager
CoachMatch navnet på den medarbejder 

der skal coaches (online også muligt)

Virksomheden får adgang til et online
kontrolpanel til håndtering og styring af

forløb, evalueringer og økonomi

Der indgås en Rammeaftale mellem
virksomheden & Coach.dk

Konceptet

Ethvert coachingforløb skal tages alvorligt, og derfor er vi altid meget grundige i udvælgelsen af de coaches, vi foreslår. Skulle 
det alligevel ske, at matchet ikke fungerer, vil virksomheden blive kompenseret for forløbet og et nyt match igangsættes.

Din garanti for coaching af højeste kvalitet

For at opnå det bedste resultat på kortest mulig tid, er det afgørende, at der er god
kemi mellem coachen og medarbejderen. Derfor er det vigtigt, at medarbejderen selv er med
til at udvælge sin coach.

Som en del af CoachMatch konceptet foretager vi et grundigt interview af medarbejderen, hvor vi får 
klarlagt særlige præferencer og ønsker. Herefter matcher vi med minimum 2 egnede coaches, der passer
til den ønskede profil.

Medarbejderen vælger derefter selv, hvem af disse han/hun ønsker at fortsætte sit coachingforløb med.

God kemi giver de bedste resultater. KVALITET

Vi garanterer
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+45  8282 1212   •   mail@coachmatch.dk   •   coachmatch.dk

Heidi B. SørensenChristian Dahl
Head of HR/Group Senior Director

Netto, Salling Group
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forskellige coaches?

I hvor høj grad gav det værdi for dit forløb, at du selv skulle vælge mellem 2 forskellige coaches? 

Spørgsmål 3

” Jeg oplever med Coach.dk, at vi har
et fælles ansvar om at få

medarbejderen styrket tilbage ”

HR Chef 
Københavns Zoologiske Have

" Vores partnerskab med Coach.dk giver
vores medarbejdere et fortroligt rum, hvor

de kan udvikle sig bedst muligt "

(gennemsnit af alle vore evalueringer baseret på en 10-skala)

I hvor høj grad vil
du anbefale vores
koncept til andre?

I hvor høj grad følte
du en god kemi
med den valgte

Coach?

I hvor høj grad har
der været en effekt

af dit forløb?

I hvor høj grad gav det
værdi for dit forløb, at
du selv skulle vælge
mellem 2 forskellige

coaches?

Coach.dk har siden 2006 leveret coaching til store danske virksomheder.

For løbende at forbedre vores koncept og sikre os, at vores coaches leverer det bedste resultat, afslutter vi ALLE forløb med at 
gennemføre en online effekt-evaluering.

Resultatet af evalueringen fremlægges automatisk relevante nøglepersoner i virksomheden.

Vi evaluerer alle vores forløb efter afslutning


