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Forudsætninger for deltagelse på uddannelserne
Der kræves ingen forudsætninger for, at deltage på vores stressvejleder og stresscoach
uddannelser.
Hvis du beslutter dig for, at tage vores stressvejleder uddannelse, kan du på et senere
tidspunkt, tage vores stresscoach uddannelse, hvor du så starter på Modul 5 på
stresscoach uddannelsen.
Har du tidligere deltaget på vores stressvejleder uddannelse, kan du også tage
stresscoach uddannelsen, hvor du så også starter på Modul 5.
Du kan naturligvis også vælge, at tage stresscoach uddannelsen på en gang.
Modulerne
De første fire moduler på stresscoach uddannelsen, svarer til vores stressvejleder
uddannelse.
Hvis du har valgt, at tage stresscoach uddannelsen, skal du først til certificering på modul
8. På modul 4 vil der således være undervisning og træning på stresscoach uddannelsen.
For dem der har valgt kun at tage stressvejleder uddannelsen, vil der være certificering på
modul 4.
Læs mere om de enkelte modulers indhold under de enkelte uddannelser.
Stressvejleder uddannelsen
https://lifeconsulting.dk/stressvejleder-uddannelse
Stresscoach uddannelsen
https://lifeconsulting.dk/stresscoach-uddannelse

Hvor tit afholdes uddannelserne
Stressvejleder uddannelsen afholdes to gange om året.
Stresscoach uddannelsen afholdes en gang om året.
Har du spørgsmål til vores stressvejleder og stresscoach uddannelser
Du er meget velkommen til, at skrive eller ringe og få en snak med Michall Winkler,
såfremt du har spørgsmål til uddannelserne.
Du kan ringe til Michall på tlf. 42 16 47 14 eller
Sende en mail på: michall@lifeconsulting.dk

LifeConsulting
Stress og uddannelsescenter
Vindingevej 34 A, 4000 Roskilde
Telefon: 42 16 47 14 - Email: michall@lifeconsulting.dk

