SZKOLENIE „ARCYMENEDŻER”
Twórz arcydzieła sztuki kierowania. Motywacja. Współpraca. Zmiana.
Zastanawiasz się czasem, dlaczego pracownicy realizując te same zadania zgodnie z tą samą instrukcją tak bardzo potrafią
się różnić wynikami, jakie osiągają? Ciekawi Cię, co powoduje, że oferując dobre warunki pracy wszystkim swoim pracownikom, jedni z nich wykazują duże zaangażowanie i lojalność, drugim zaś ciągle czegoś brakuje i decydują się tego poszukać
w innej firmie? Zaskakuje Cię, że z jednymi od razu nawiązujesz dobry kontakt, zaś z drugimi trudno o nić porozumienia? Jeśli
te i podobne im kwestie budzą Twoje zainteresowanie i chcesz lepiej je zrozumieć, tak aby móc sobie z nimi sprawniej radzić,
weź udział w naszym unikalnym szkoleniu.
Szkolenie „ArcyMenedżer” jest dedykowane ambitnym menedżerom – praktykom kierowania. Szkolenie opiera się na założeniu, że kierowanie to umiejętność specjalistyczna. Podczas szkolenia zapoznasz się więc ze specjalistyczną wiedzą, praktykami
i narzędziami wspierającymi skuteczne kierowanie. Szkolenie w praktyczny sposób łączy i przybliża zagadnienia z zakresu
trzech dziedzin, mianowicie: zarządzania, zachowań organizacyjnych oraz psychologii osobowości. Takie połączenie przygotuje Cię do kierowania precyzyjnego, czyli takiego, które osiąga swą wysoką skuteczność dzięki rozumieniu i docenieniu
indywidualności Twoich współpracowników, Twojego zespołu i Twojej organizacji.

Po ukończeniu szkolenia zyskujesz praktyczny know-how, dzięki któremu możesz skuteczniej kierować ludźmi.
W szczególności będziesz potrafił:
•
•
•

zaprojektować lub dostosować miejsce pracy adekwatnie do potencjału pracownika, tak aby optymalnie spożytkować
jego kompetencje i ułatwić mu osiąganie oczekiwanych wyników,
motywować pracownika adekwatnie do jego indywidualnego profilu potrzeb zyskując jego lojalność i zaangażowanie,
wdrażać pracownika do prac w zespole adekwatnie do jego predyspozycji i mocnych stron w obszarze współpracy.

Ponadto, oprócz perspektywy indywidualnej oraz umiejętności niezbędnych do zindywidualizowanego podejścia do każdego z pracowników, w trakcie szkolenia poznasz praktyki i narzędzia, które ułatwią Ci całościowe
spojrzenie na zespół oraz organizację. Dzięki nim będziesz potrafił:
•
•

komponować zespoły adekwatnie do celów i zadań stawianych przed nimi, tak aby miały szansę z powodzeniem
je realizować,
planować zmiany w organizacji w sposób adekwatny do jej kultury ułatwiając pracownikom skuteczne dostosowanie się
do zmian, minimalizując koszty i niepożądane efekty uboczne.

PROGRAM SZKOLENIA:
•
•
•
•
•
•
•

Dlaczego kierowanie należy uznać za umiejętność specjalistyczną i co z tego wynika dla menedżera?
O tym, co czyni różnicę, czyli dopasowanie w praktyce kierowania.
Kierowanie precyzyjne, czyli jak uzyskać wiele dobrego robiąc dobrze zaledwie jedną rzecz?
Jak nie trwonić potencjału współpracowników?
Jak zadbać o wysoki poziom zaangażowania i lojalność pracowników?
Jak komponować kompletne i kompetentne zespoły?
Jak sprawnie wdrażać zmiany w organizacji?

METODY SZKOLENIOWE:

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

Prezentacje i analizy studiów przypadku połączone
z sesjami pytań i odpowiedzi. Ćwiczenia praktyczne.

Szkolenie jednodniowe; realizowane na zamówienie;
termin i miejsce realizacji negocjowane indywidualnie.

Cena za uczestnictwo w szkoleniu jednej osoby: 2890 zł netto*
* Cena obejmuje udział w szkoleniu i materiały szkoleniowe.

