Strategisk partnerskab
InnovationCity og businesscoach Gitte Houmand

I vores daglige arbejde med flere af vores kunder oplever vi, at de personlige forhold fylder rigtigt meget.
Vi oplever ofte ledere, der har et betydeligt behov for personlig afklaring, der rækker længere ind end det, som
vi hidtil har kunnet bearbejde med InnovationCitys udbud, såsom Insights personprofiler og passionsafklaringer.
I en del tilfælde oplever vi, at lederens operationelle arbejde og arbejdet med direktion/bestyrelse bliver
påvirket af, at lederen ikke er personlig afklaret i forhold til egen indsats og fokus, hvilket kan medføre en del
frustration og manglende fokus på det egentlige i alle henseender.
Gitte Houmand har været selvstændig personlig coach og rådgiver siden 2008. Hun gør en stor forskel for den
enkelte gennem coachingforløb. Og her er det vigtigt, at Gitte ikke blot er almindelig coach, men Businesscoach,
der arbejder på hele perspektivet 360 grader.
Desuden er Gitte optaget af og har en betydelig erfaring med at hjælpe enkeltpersoner og virksomheder med
stressrelaterede problemstillinger, hvad enten det er personlig stress eller at skabe et stressberedskab, der er
nærværende og operationelt.

Endeligt har Gitte gennemgået bestyrelseskurset BusinessCare Intensive og sidder med i INNOVATIONBOARD,
og dermed kandidat til at indgå med sine specielle kompetencer i bestyrelser.
I InnovationCity er vi optaget af, at skabe balance mellem den finansielle og den menneskelige værdi i de
virksomheder, som vi samarbejder med – med respekt for såvel virksomhedens som individets egenkapital, som
den stærkeste driver for resultaterne.
Jeg har fået meget stor respekt for Gittes tilgang og professionalisme igennem vores fælles forløb!
Samarbejdet passer rigtigt godt ind i, at InnovationCity til stadighed ønsker at tilbyde vores kunder lidt mere, og
lidt anderledes hjælp – set i et helhedsperspektiv.
Styrken for dig som kunde hos InnovationCity ligger i vores videndeling og mulighed for, at levere hver for sig
eller samlet gennem InnovationCity.
1:1 Businesscoach
1:1 Coach for Executives
1:1 Stresscoach
Stress strategi
Læs mere om Gitte på http://www.gittehoumand.dk/ og https://www.linkedin.com/in/gittehoumand/
Tøv ikke med at kontakte os, såfremt du er interesseret i at høre mere!

Med venlig hilsen
Thomas Christensen
tc@innovationcity.dk
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