
 

 

 
 

 
 
 
 
LandmandsCoaching 
 
Har du brug for en person, som kan give dig et med- og modspil i de svære overvejelser, du 
står i, når du skal træffe vanskelige beslutninger i din virksomhed?  
 
Landmandens personlige lederskab indebærer af og til vanskelige overvejelser og beslutninger, som 
han måske kun deler med sig selv. Det er et stort personligt lederskab at lægge på egne skuldre. Men 
hvad gør man, når man oplever, at man i sit arbejdsliv er ”kørt fast”, eller man sidder med nogle 
dilemmaer, man ikke vil dele med kollegaer eller medarbejdere, og hvor man heller ikke ønsker at 
”ulejlige” nærmeste familie og venner med sine overvejelser? Et svar kunne være, at alliere sig med en 
coach, hvor man kan få en uvildig sparring omkring det, man går og ”tumler” med.  
 
Sparringspartner til de svære spørgsmål 
Coachen er en ”talende, spørgende og nysgerrig bande”, du kan spille bold op af, når svære 
overvejelser presser sig på – som for eksempel: 
 

 Jeg ved, det ser værre ud på bedriften end omgivelserne tror. Men jeg kan ikke få det sagt højt. 

 Jeg burde afskedige min fodermester, men ved ikke hvordan jeg skal gribe det an. 

 Jeg tænker på at skifte spor, men har svært ved at få hul på dialogen med mine omgivelser. 

 Jeg oplever, at det er svært at balancere mellem min bank- og økonomirådgiver. 

 Jeg oplever, at dagligdagen er svær, fordi jeg ikke får talt rigtig med mine medarbejdere. 

 Jeg føler mig presset af familien, der synes jeg altid arbejder for meget. 

Spørgsmålene kan være mange, og en dialog med en uafhængig coach kan måske være det, der skal 
til for at få et nyt syn på sagen.  
 
Hvorfor mig? 
Fordi jeg kender din hverdag, er ”bonde født og kvajet opdraget”, har 25 års ledelses erhvervserfaring 
fra fødevareerhvervet og har senest taget en proces- og coachuddannelse. Fordi jeg brænder for at 
hjælpe med at bringe mennesker derhen, hvor de endnu ikke ved, de vil hen! Og sidst men ikke mindst 
fordi jeg har livserfaring. Læs evt. mere på www.stratogco.dk 
 
Første møde 
Det første møde er gratis, og har til formål at ”se hinanden an”. Endvidere at afklare hvordan et evt. 
samarbejde kan forløbe. Alle samtaler er naturligvis fortrolige.  
 
Pris 
Honoraret kan enten aftales for et længere forløb, eller det kan være timebaseret. Geografi er ingen 
begrænsning. 
  
Kontakt 
Du kan fange mig – jens G. Friis – på 21 73 45 33 eller på jens@stratogco.dk  
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