HOGAN EXECUTIVE COACHING

HOGAN
EXECUTIVE COACHING
Setiap individu, dalam tim dan organisasi,
memainkan peran penting yang menentukan
keberhasilan pencapaian target dan kemajuan
perusahaan. upaya sistematis dan strategis tentu perlu
dilakukan sebagai investasi untuk pengembangan
individu. Hal ini menjadi semakin krusial bila individu
yang bersangkutan memegang peran sebagai
pimpinan organisasi maupun unit kerja. Kita sadari
bahwa tidak ada individu atau pemimpin yang kuat
dalam semua aspek. Sehingga yang terpenting adalah
mendorong individu untuk mengembangkan strategic
self awareness dan dipandu dalam menyusun action
plan melalui coaching.

KEUNGGULAN:
1. Menggunakan asesmen yang terintegrasi untuk
mendapatkan profil diri dari Hogan Assessments
yang dikenal secara global. Asesmen ini
dikembangkan khusus untuk memprediksi performa
kerja dan menggunakan norma global.
2. Sasaran coaching adalah memahami bagaimana
reputasi individu di tempat kerja berdasarkan
profil dirinya, serta kaitannya dengan
kompetensi kepemimpinan.
3. Melalui proses coaching, individu dapat
mengenali kesenjangan antara kekuatan, peluang
pengembangan, tantangan, dan nilai-nilai individu.
Hal ini untuk memaksimalkan pengembangan diri,
tim kerja dan organisasi.
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“

HOGAN EXECUTIVE COACHING
TERMASUK:

Know the enemy and
know your self, then you can
fight a hundred battles with
no danger of defeat.

“

1. Laporan Hogan Leadership Forecast Series.
Merupakan laporan asesmen psikologi yang
komprehensif bagi individu yang berada pada
posisi manajerial dan kepemimpinan.
2. Sesi diskusi tatap muka berdurasi 90 menit dengan
konsultan yang tersertifikasi dan berpengalaman.
3. Diskusi mengenai agenda pengembangan diri yang
konkrit dan menargetkan pada peningkatan kinerja
dalam pekerjaan.

~ Sun Tzu

HOGAN LEADERSHIP
FORECAST SERIES
TERDIRI DARI:
1. HoganLead Potential
2. HoganLead Challenge
3. HoganLead Values
4. HoganLead Coaching
5. Flash Report
6. Business Reasoning
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