PROGRAM ROZWOJOWY
Young Leader - new skills
1. Strategia i zarządzanie
Rozwój kompetencji:
- komunikacja,
- wywieranie wpływu,
- zarządzanie zespołem i kierowanie.
Szkolenie dla:
- przyszłych menedżerów,
- menedżerów „początkujących”,
- kierowników zespołów.
CEdu oferuje szkolenia dla "menedżerów jutra", to jest m.in. dla tych którzy do roli kierowniczej
w organizacji dopiero się przygotowują. Liderzy i menedżerowie stanowią ważny zasób organizacji,
element jej potencjału społecznego. Ciągłe zmiany otoczenia konkurencyjnego wymagają od
menedżerów szczególnych kompetencji. Dzięki ich zdolnościom, umiejętnościom i talentowi firma
odpowiada na wyzwania otoczenia lub nie. Za A.K. Koźmińskim powtarzamy: "Oddziaływanie na
zespoły pracownicze jest najważniejszym składnikiem profilu menedżerów przyszłości".

Właśnie tej umiejętności podporządkowane są nasze szkolenia menedżerskie.
Program szkolenia;
1. Komunikacja – kluczowe narzędzie w zarządzaniu.
2. Rozmowy menedżera w biznesie.
3. Zespół pracowniczy – metody i narzędzia budowania i zarządzania nim.
4. Efektywność zespołu, a potencjał menedżera.
5. Chcesz zarządzać? Zacznij sprzedawać!
- Na początku jest sprzedaż …. siebie.
6. Komunikacja i wizerunek w drodze do sukcesu organizacji i sukcesu osobistego.
7. Umiejętność motywowania siebie i innych.
Charakterystyka szkolenia:
- kompleksowa diagnoza kompetencji: DiSC® Classic 2.0 (spersonalizowany raport)
- praktyczne podejście do projektu rozwoju kompetencji,
- koncentracja na kluczowych kompetencjach menedżerskich.
Metody szkoleniowe:
- role play,
- case study,
- filmy instruktażowe,
- feedback trenerski.
1

Korzyści:
- przygotowanie do procesu kierowania zespołem,
- poznanie zasad pracy zespołowej,
- odkrywanie potrzeb organizacji i pracownika,
- nauka technik komunikacji z zespołem,
- stosowanie technik budowy wizerunku organizacji i siebie,
- efektywne komunikowanie się z pracownikami,
- stosowanie narzędzi motywujących.
Informacje organizacyjne:
Czas trwania: dwudniowa sesja, razem 14 godz. (ELASTYCZNY TERMINARZ)
Dodatkowo międzynarodowy test DiSC® Classic 2.0:
„który umożliwia pracownikom każdego szczebla:
- poznanie i zrozumienie własnego stylu zachowania, a przez to własnych mocnych i słabych stron,
- poprawę sposobu komunikacji,
- poznanie sposobów reagowania w sytuacjach konfliktowych, rozwinięcie umiejętności
konstruktywnego ich rozwiązywania,
- identyfikację cech wspierających pracowników w odnoszeniu sukcesów,
- zwiększenie świadomości jak nadużywanie posiadanych talentów może stać się przeszkodą na drodze
do sukcesu,
- poprawę wydajności pracy pojedynczych pracowników i całych zespołów”.

W programie:
- udział w zajęciach indywidualnych,
- indywidualny raport diagnostyczny,
- indywidualna sesję feedbackową,
- materiały szkoleniowe,
- serwis kawowy.
Yes, I Can. Yes, I Can.

Yes, I Can. Yes, I Can.

Yes, I Can.

Yes, I Can. Yes, I Can.

Yes, I Can.

2

