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OM DIT VALG AF COACH 
 

Der er flere overvejelser omkring valg af coach.  
 

Først og fremmest vil det afhænge af, hvad der er hovedsigtet med din MMD 

uddannelse, og hvor dine væsentligste interesser ligger.  

 

Coachen kan fx vælges ud fra organisatoriske og strategiske interesser, hvor 

hovedformålet kan være at sikre en kobling fra MMD studiet til din organisation. Det 
kan fx ske ved at coachen repræsenterer indsigt og adgang til informationer og 

ressourcer.  

 

Coachen kan også vælges ud fra ønsket om at sikre og fastholde en personlig 

udvikling ved løbende at udfordre dig i forhold til de personlige og ledelsesmæssige 
udviklingsmål, som du sætter for dit MMD forløb – men også ud fra ønsket om at 

coachen er bekendt med konteksten, så koblingen mellem personlig og organisatorisk 

udvikling fastholdes. 

 

Det er to forskellige tilgange og profiler. Den første peger mere på at identificere en 
person med konkrete virksomhedsspecifikke indsigter, erfaringer og ressourcer. Den 

anden profil bevæger sig mere i retning af en personlig mentor profil.  

 

Valg af en coach fra et højere hierarkisk lag i organisationen (chef) bør overvejes nøje. 

Ofte vil MMD studerende løbende drøfte indsigter og inspirationer fra studiet med den 
nærmeste chef og i nærmeste ledelsesgruppe. Da der således allerede er en formel 

relation, skal coachen måske snarere findes i en anden del af virksomheden eller 

udenfor. 

 

BEMÆRK – Det er ikke et krav, at du har fundet og lavet en aftale med en coach inden 

ansøgningen. Valg af coach skal senest være afklaret ifm. studiestarten.  
 

Optagelsessamtalen er en god anledning til at drøfte coachforløb og valg af coach.  

 

MMD DIMITTENDER SOM COACHES  
 

MMD opdaterer ifm. hvert nyt hold et ’MMD coach katalog’ med MMD dimittender, som 

gerne stiller sig til rådighed for nye deltagere på uddannelsen. Det er der gode 

erfaringer med.  

KONTAKT MMD 
 

Web: cbs.dk/mmd  

Mail: info.mmd@cbs.dk  

 

Lise Balslev, programleder, lba.master@cbs.dk, 3815 2998  

 

Linked In: linkedin.com/mmdcbs  
Facebook: facebook.com/cbsmmd 
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