
Mentor Markþjálfun er fyrir markþjálfa sem annaðhvort eru á leið í vottun/endurvottunn,
vilja fá upprifjun á grunnhæfnisþáttunum, fá speglun sem markþjálfa eða 
hreinlega að koma sér aftur af stað eftir pásu. Þetta er góð leið til að endurvekja
markþjálfa hæfnina. ICF skilgreinir þetta svona: “Mentor Coaching means 
an applicant (mentee) being coached on their coaching skills rather than 
coaching on practice building, life balance, or other topics unrelated tothe 
development of an applicant’s coaching skill”.

Mentor Markþjálfun er krafa frá ICF (International Coaching Federation) sem hluti af
undirbúningi fyrir vottun. Til að sækja um vottun þarf að hafa lokið 10 mentor markþjálfa
tímum hjá vottuðum markþjálfa með sömu vottunn (þrjár vottanir eru í boði, ACC, PCC og
MCC) eða hærri.

Markþjálfi sem sækir hópmarkþjálfun hjá Ástu mun ákveða hvernig vil nýta sér þessa
tíma, hvaða grunnhæfnisþætti hann vill verða sterkari í, hver og einn mætir á sínum
forsendum. Hver og einn er spurður hvernig hann ætlar að nýta sér tímann, allir fá rými til
að deila og í lokin mun hver og einn segja hvað hann ætli að gera fyrir næsta tíma. 

Hvar: Rafrænt - við hittumst á Zoom.
Kostnaður: Heildarkostnaður 150.000,- fyrir fimm skipti sem skiptist á fjölda þátttakenda.
Fyrirkomulag: Lágmarksfjöldi þrír og hámarksfjöldi fimm þáttakendur.

Dagsetningar:
21. Sept. kl.17-18
28. Sept. kl.17-18
05. Okt. kl.17-18
12. Okt. kl.17-18
19. Okt. kl.17-18

Einkatími:  Ef óskað er eftir einkatíma er kostnaður kr. 30.000,- fyrir eitt skipti sem er 1,5 klst. 

       .

Hóp 
Mentor 

 Markþjálfun

https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/01/Mentor-Coaching-Duties-and-Competencies-1.pdf
https://coachingfederation.org/


Um þjálfara

Starfsreynsla
Frá 2014 -  Hver er ég - Markþjálfun 
Sjálfstætt starfandi.
Frá 2015 - Nú Framsýn Menntun
Innanhúsmarkþjálfi í 20% stöðu.
Frá 2019 - CoachHub 
Alþjóða stafrænn leiðtogaþjálfi. 
Frá 2019 -  Landit 
Alþjóða starfrænn leiðtogaþjálfi. 
Frá 2016 - Virk
Markþjálfi.
2014 - 2021 Evolvia ehf
Leiðbeinandi í markþjálfanámi, nemendastuðningur, 
mentor og markaðsstjóri.
1995 - 2014 Ferðaráðgjafi
Nordic Visitor, Úrval Útsýn, Heimsferðir, Íshestar,
Islandsferder (Noregi), Islandia Travel (Noregi).

Menntun
2015 Coachingfederation
MCC vottun (Master Certified Coach).
2022 Coachingfederation 
MCC vottun (Master Certified Coach)
Frá 2021 -  Henley Business School 
The Henley Centre for Coaching - Coaching
2020 Positive Intelligence - Shirzad Chamine 
PQ Coach Program, 7 weeks.
2014 - 2016 Evolvia ehf 
Grunn- og framhaldsnám í Markþjálfun.
2017 Coachingfederation 
PCC vottun (Professional Certified Coach).
2015 Coachingfederation
ACC vottun (Accociated Certified Coach).
2007 - 2009 Endurmenntun Háskóla Íslands
Diploma í Mannauðsstjórnun.

Tungumál
Ég tala og skrifa íslensku,
ensku og norsku.

Annað
Ég held námskeið, vinnustofur
og fyrirlestra fyrir sveitarfélög,
skóla og fyrirtæki.
Síðustu þrjú ár hef ég verið að
markþjálfa leiðtoga fyrir
erlend fyrirtæki út um allan
heim. 
Ástríða mín liggur í að styðja
við vöxt og veita öðrum
innblástur.

Upplýsingar
Sími: +354 - 8668450
Aðstaða: Bíldshöfða 9 (Heilsuklasinn)
110 Reykjavík
Tölvupóstur: asta@hverereg.is
Linkedin: @asta-pcc
Heimasíða: www.hverereg.is

Ásta Guðrún Guðbrandsdóttir 
MCC vottaður markþjálfi 

Meðmæli
Matti Ósvald - 694-3828
Ásberg Jónssón - 820-9494
Anna R. Valdimarsdóttir - 588-0803

 



Ásta hefur unnið sem mentor markþjálfi frá árinu 2015, verið með
nemendur frá Evolvia og Opna Háskólanum. 
Lokið námskeiði á vegum Coachingfederation um mentor marþjálfun
Kenndi Markþjálfun í 6 ár og hefur einstaklega mikla ástríðu fyrir þessu
magnaða verkfæri markþjálfun. 
Árið 2017-2018 var Ásta formaður ICF Iceland og síðan 2015 sat í stjórn
markþjálfafélagsins. 
Í dag situr hún í Siðanefndinni ICF Iceland. 
Í dag formaður Faghóps Markþjálfunar hjá Stjórnvísi. 
Skrifaði bók um markþjálfun ásamt kollega sínum árið 2019 “Markþjálfun
umturnar”. 
Hef farið á fjórar stórar ráðstefnur á vegum Coachingfederation frá árinu
2017.
Ásta er mjög ástríðufullur markþjálfi sem vill deila verkfærinu sem víðast og
koma þekkingu þess til samfélagsins.

Skráning hér! 

https://forms.gle/F89oEVXPWWFkDjD88
https://forms.gle/F89oEVXPWWFkDjD88

