Herkent u dIT ?
Besturen van IT is een vak. Geeft u leiding aan één of
meerdere teams ? Ervaart u daarbij één van de volgende
uitdagingen:

Twijfelt u over uw stijl van leiding geven?

Verloopt de afstemming met uw leidinggevenden moeizaam?

Is er geen balans tussen uw werk– en privé situatie?

Sluiten uw ambities wel aan op uw huidige functie ?

Belemmeren uw denkbeelden vrijuit denken en handelen ?

Aan het leveren van IT diensten worden steeds hogere eisen gesteld. Uw team heeft moeite om daaraan te voldoen
en:

Klanten zijn niet tevreden over de klantgerichtheid.

Het team moet anders werken, de verandering gaat stroef.

De diensten worden niet geleverd conform de gemaakte afspraken.

De samenwerking binnen het team verloopt moeizaam.

Heeft u hulp nodig?
Onze oplossing:

De IT Coach
IT is onlosmakelijk met uw bedrijfsvoering verbonden. De ontwikkelingen op
het gebied van IT gaan steeds sneller. Organisaties dienen zich continu aan te
passen aan de veranderende omstandigheden. Dat stelt de nodige eisen aan u
en uw team. Op dat moment kan u behoefte hebben aan ondersteuning van
buitenaf.
Altijd ContinuITeit heeft hier de oplossing voor : De IT Coach.
Een onafhankelijke professional op management niveau die U en uw team begeleidt, om samen antwoorden te vinden op de vragen.
Tijdens een intakegesprek maken we de vragen inzichtelijk, bepalen we de
aanpak en stellen samen de gewenste doelen vast. Hierna start het coachingstraject. Zo ondersteunen wij U en uw team bij het behalen van uw doelen.

Voordelen IT Coach

 Heeft een frisse kijk op de gang
van zaken

 Brengt 20+ jaar kennis en
ervaring mee van buiten

 Gaat mee met ontwikkelingen
 Bedreven in veranderingen
 Mens– en resultaatgericht

Meer weten over de IT Coach ?
Neem contact met ons op:

06-53390455
Altijd ContinuITeit B.V., Pluimgraaf 36, 1567AB Assendelft, tel. 06-53390455, www.altijdcontinuiteit.nl, kvk 67166229
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