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Clients
Cynthia, coach acreditada per la ICF (PCC), és Fundadora i Directora d’
Enlightened Leadership. Molt respectada per la seva habilitat d’escolta
i creació de confiança amb els seus clients. Destaca per anar
directament al nucli dels seus reptes i guiar-los amb devoció cap a
solucions pràctiques adequades a la seva realitat quotidiana. Amb la
seva franquesa i empatia aconsegueix mobilitzar cap endavant per a la
consecució de resultants.
La competència principal i, alhora passió de la Cynthia, és el
desenvolupament del lideratge. És mestre en el disseny de coaching i
formació personalitzada per tots els nivells de managers, en moments
de canvi i que volen establir una cultura organitzacional de lideratge,
especialment en entorns globals i culturalment diversos. És coneguda
pel seu enfoc cap al canvi comportamental i la seva sensibilitat innata
per la cultura local, provinent de més de 20 anys vivint i treballant a
l'estranger. Els seus clients provenen de totes les parts del món,
incloent els EUA, EMEA, LATHAM i el Regne Unit i de diferents sectors,
del privat al públic com les Nacions Unides o el món acadèmic.
La seva experiència professional prèvia inclou varis anys a les Nacions
Unides, on la Cynthia va demostrar el seu lideratge i sensibilitat cap a
les dones i la cultura local. Va dirigir iniciatives en recerca i polítiques
innovadores en ciències socials arribant a importants acords de
col·laboració, especialment dintre el sector privat. És autora de dos
llibres i diversos articles en revistes internacionals fruit de la seva
experiència durant aquest període.
La Cynthia està certificada en diferents tècniques d’avaluació en
lideratge i estratègia incloent DiSC®, Inventari de Desenvolupament
Intercultural (IDI), Lominger Voices 360, the Booth Company’s 360 Suite
i Ken Blanchard’s Situational Leadership II. Posseeix també la
certificació en Programació Neurolingüística (PNL) i forma part del grup
executiu de coachs per alumnis a Columbia Business School de la
Universitat de Columbia a Nova York.
És també Llicenciada en Antropologia i estudis Llatinoamericans per la
Universitat de Connecticut (New London, USA) y màster en Salut
Pública Global per la Universitat de Columbia, Nova York.
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Testimonis
“Ets una gran professional, alineant el
coaching amb les meves necessitats i els
teus amplis coneixements tècnics. Gràcies
per desafiar-me i fer-me anar més enllà
de les respostes fàcils.” —Nicolas Marie,
South Europe Purchasing Director, Grup
DANONE

“És un plaer treballar amb la Cynthia.
Gràcies per la seva flexibilitat, sentit de
d’humor i profund coneixement i
experiència treballant amb persones de
tot el món.” —Magdalena N. Mook,
CEO/Executive Director, ICF

“Has ajudat a la nostra cultura a canviar i
prosperar cap a l’ autolideratge i
l’orientació per valors, aportant el millor
de cada treballador. He progressat
increïblement.” —Marc Haberland,
Managing Director, Clariba, Spain, UAE

“Has estat una coach de somni! Et dec
molt. Moltes gràcies pel teu temps,
energia, suport, lideratge i
experiència! ” – Sr Manager, Bureau for
Global Health, USAID, DC, USA
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