Skuteczny Menedżer � Wspaniały Lider
Charyzmatyczny Przywódca

PROGRAM ROZWOJU
MENEDŻERÓW
Skuteczne metody, standardy pracy
i narzędzia do natychmiastowego
wykorzystania w pracy Menedżera.

Program ukierunkowany na wsparcie
konkretnych celów biznesowych
organizacji. Zadania wdrożeniowe
to konkretne problemy i zagadnienia
do rozwiązania.

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA:

Inteligentny dobór treści szkoleniowych
poprzedzony diagnozą. Innowacyjny
przebieg i urozmaicone formy rozwoju.

TWORZYLIŚMY PROGRAMY I REALIZOWALIŚMY
PROJEKTY M.IN. DLA:
»» ABB Sp. z o.o.

»» Grupa KĘTY S.A.

»» NBP Narodowy Bank Polski

»» Tauron Dystrybucja S.A.

»» AGRAINVEST Sp. z o.o.

»» HEINEKEN Global Shared Services Sp. z o.o.

»» NATURHOUSE sp. z o.o.

»» TAURON – Polska Energia S.A.

»» AUTOLIV POLAND Sp. z o.o.

»» Hunnebeck Polska Sp. z o.o.

»» Nifco Poland Sp. z o.o.

»» Tauron Wydobycie S.A.

»» Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. »» ING BANK ŚLĄSKI S.A.

»» NGK Ceramics Polska Sp. z o.o.

»» Teneo Training Solutions

»» BOMBARDIER TRANSPORTATION

»» Inter Broker Sp. z o.o.

»» ORDIPOL Sp. z o.o.

»» TIMAC AGRO POLSKA Sp. z o.o.

»» IREKS PROKOPOWICZ sp. z o.o.

»» Osadkowski S.A.

»» TOYA S.A.

»» BONDUELLE POLSKA S.A.

»» Kancelaria Prawna I. Korczyńska i Wspólnicy

»» PEPCO Poland sp. z o.o.

»» TRODAT POLSKA Sp. z o.o.

»» BOSCH Sp. z o.o.

»» Kaufland Polska Markety Sp. z o.o. Sp. k.

»» Pittsburgh Glass Works Poland Sp. z o.o.

»» ULTIMO Sp. z o.o.

»» BUREAU VERITAS Polska Sp. z o.o.

»» KEIM Farby Mineralne Sp. z o.o.

»» PND FUTURA S.j. P. i D. Napierała

»» Uniwersytet Śląski

»» BAUMIT Sp. z o.o.

»» KRUK S.A.

»» PODRAVKA Polska sp. z o.o.

»» VOLKSWAGEN BANK Polska S.A.

»» CARGILL Poland Sp. z o.o.

»» KS LOGISTIK GmbH Polska Sp. k.

»» Południowy Koncern Węglowy S.A.

»» Volkswagen Group Polska Sp. z o.o.

»» CERSANIT III S.A.

»» Laboratorium Kosmetyków Naturalnych

»» Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

»» VORWERK POLSKA Sp. z o.o.

Polska Sp. z o.o.

»» C.H. Robinson Polska S.A.

FARMONA Sp. z o.o.

»» CLAAS Financial Services SAS S.A.

»» LEONI KABEL Polska Sp. z o.o.

»» DANONE Sp. z o.o.

»» Lowara Vogel Polska Sp. z o.o. (Xylem)

»» EURO BANK S.A.

»» Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów

»» Europejski Fundusz Leasingowy S.A.
»» Faurecia Wałbrzych S.A.
»» FRESH LOGISTICS Sp. z o.o.

i Kanalizacji S.A. we Wrocławiu
»» Międzynarodowa Szkoła Bankowości
i Finansów Sp. z o.o.

WODNIK Sp. z o.o.
»» Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
AGRO AS Z. Bednarski & A. Sajdutka Sp. j.
»» RABEN MANAGEMENT SERVICES Sp. z o.o.
»» Raben Sea & Air Sp. z o.o.
»» ROVESE S.A.
»» SCHNEIDER ELECTRIC Polska Sp. z o.o.

»» WAGO ELWAG Sp. z o.o.
»» Whirlpool Polska Sp. z o.o.
»» Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
»» Wyższa Szkoła Europejska
im. Księdza Józefa Tischnera
»» Zakład Wytwarzania Artykułów Ściernych
ANDRE ABRASIVE ARTICLES Robert Andre

»» General Logistics Systems Poland Sp. z o.o. »» Mercedes-Benz Polska sp. z o.o.

»» SEAT – Volkswagen Group Polska sp. z o.o.

»» Zarząd Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

»» Getin Noble Bank S.A.

»» MICHELIN POLSKA S.A.

»» SELGROS Sp. z o.o.

»» i wielu innych.

»» Grant Thornton Sp. z o.o. Sp. k.

»» Monier Braas Polska sp. z o.o.

»» STRAUSS CAFE POLAND Sp. z o.o
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SZEŚĆ POZIOMÓW
PRZYWÓDZTWA
Definiując ścieżki rozwoju w organizacji, bazujemy na The Leadership
Pipeline – How to build the Leadership – Powered Company, metodologii
opisanej przez S.Drottera, J.Noela i R.Charana.
Pokazuje ona kompleksowe podejście do tematu przywództwa, rozwoju ludzi, a tym samym budowania potencjału organizacji. Menedżerowie
uczą się podejścia, że odpowiedzialność Lidera dotyczy nie tylko jego
własnych osiągnięć czy wyników biznesowych działu, lecz także wiąże się
z sukcesem zespołu i rozwojem podwładnych.
Według The Leadership Pipeline istnieje naturalna hierarchia przywództwa
w organizacji począwszy od zarządzania samym sobą, zarządzania innymi,
zarządzania rozwojem innych, zarządzania funkcjami i systemami, aż po zarządzanie całą firmą. Przejście do kolejnego etapu powoduje konieczność
zmiany w zakresie umiejętności, sposobu gospodarowania swoim czasem
oraz przyjęcia innych wartości i priorytetów w pracy.
W oparciu o ten model, proponujemy 6 poziomów rozwoju przywództwa
w organizacji:
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PRZYWÓDZTWO OD PODSTAW
-ZARZĄDZANIE SOBĄ
„Najpotężniejszy jest ten, kto panuje nad sobą”
Lucjusz Seneka
ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»»
»»
»»
»»

Komunikacja i asertywność
Współpraca w zespole
Efektywność własna
Inteligencja emocjonalna

»»
»»
»»
»»

Sztuka przekonywania i argumentacji
Negocjacje społeczne
Wystąpienia publiczne
Zarządzanie stresem

Wyzwania na tym etapie kariery:

Proponowany model rozwoju kompetencji:

By móc zarządzać Pracownikami i być wiarygodnym w ich oczach, niezbędna jest przede wszystkim umiejętność zarządzania samym sobą
w obliczu różnych wyzwań, zadań i celów obecnych w codziennej pracy.
Dobrego Lidera charakteryzują umiejętności budowania relacji z innymi,
efektywnej komunikacji i współpracy oraz ustalania priorytetów, planowania i poszukiwania asertywnych rozwiązań przy piętrzących się obowiązkach. Aby zbudować solidny fundament pozycji Lidera, niezbędna jest
również umiejętność przekonywania innych do swoich idei. Dzięki opanowaniu właśnie tych kompetencji można być przykładem dla współpracowników, pozyskiwać zwolenników i im przewodzić.

Rozwój kompetencji na tym etapie zaplanowaliśmy jako cykl 3 szkoleń,
których zawartość merytoryczną ustalamy na podstawie oceny dotychczasowej wiedzy i umiejętności przyszłych Liderów. Oceny dokonujemy
między innymi na podstawie ocen okresowych, testów wiedzy, wyników
i wskaźników osiąganych w pracy i rozmów z Przełożonymi. Menedżerowie szkolą się w jednorodnych pod względem zdiagnozowanych luk
kompetencyjnych grupach. Umiejętności, które wymagają wzmocnienia
doskonalą dzięki dodatkowym formom rozwojowym: lekcjom e-learningowym, zadaniom rozwojowym i follow up w formie praktycznych warsztatów. Dzięki takiemu podejściu Liderzy mają możliwość natychmiastowego zastosowania zdobytej wiedzy w codziennej pracy. Bazując na swoich
doświadczeniach oraz wiedzy innych uczestników szkoleń, Liderzy mogą
wypracować zestaw własnych Dobrych Praktyk Menedżerskich.

Szkolenie nr 1

Szkolenie nr 2

Szkolenie nr 3

Follow up:

Efektywność
własna

Komunikacja
i asertywność

Sztuka
przekonywania
i argumentacji

warsztaty praktyczne
(wymiana i omówienie
doświadczeń)

Lekcja
e-learningowa
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Zadanie dla
uczestnika
(artykuły, filmy)

Praktyczne zadania
wdrożeniowe (trenowanie
w praktyce konkretnych
umiejętności)

PRZEWODZENIE ZESPOŁOWI
- ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
“Wielcy Liderzy nie wykorzystują ludzi po to, aby sami mogli wygrywać.
Przewodzą ludziom, aby odnosić wspólne zwycięstwo.” John Maxwell
ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

»»
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Budowanie zespołu
Budowanie autorytetu i zaangażowania
Motywowanie pracowników
Prowadzenie spotkań
Udzielanie bieżącego feedbacku
Stawianie zadań

Zarządzanie przez cele
Trudne rozmowy menedżerskie
Zespołowe rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie konfliktów i mediacje
Coachingowy styl zarządzania
Wprowadzanie zmian
Zarządzanie międzypokoleniowe

Wyzwania na tym etapie kariery:

Proponowany model rozwoju kompetencji:

Najczęściej Liderami zostają Ci, którzy okazali się być ekspertami w swojej dziedzinie i pokazali, że potrafią zarządzać przydzielonymi im zadaniami. Charakteryzują się zaangażowaniem, inicjatywą oraz chęcią rozwoju
i doskonalenia swoich kompetencji. Aby utrzymać tak wysoką motywację
niezwykle ważne jest wspieranie Lidera i wyposażenie go w podstawowe
narzędzia menedżerskie. Dzięki nim zbuduje zespół, który będzie potrafił
wykorzystać swą różnorodność i podejmować coraz to nowe wyzwania.
Jeśli zespół napotka po drodze przeciwności, będzie mógł liczyć na Przywódcę zarządzającego przez cele, udzielającego rzetelnej i systematycznej
informacji zwrotnej, stawiającego zadania i podtrzymującego motywację
swojego zespołu.

Jeżeli uczestnik pełni już funkcję kierowniczą, proponujemy rozpoczęcie
programu rozwojowego od badania 360 stopni wg. LEA. W ramach badania
istnieje możliwość porównania własnych umiejętności z umiejętnościami ponad 200 000 Menedżerów z całego świata albo z wybraną spośród nich pod
kątem geograficznym i branżowym grupą. Dzięki temu, Lider uzyska obraz
swoich kompetencji: mocnych stron i obszarów niezbędnych do rozwoju.
To z kolei pozwoli zaplanować długość i zakres ścieżki szkoleniowej. Rozwój
kompetencji na tym etapie, oprócz szkoleń, zadań rozwojowych i warsztatów
follow up, proponujemy wzbogacić o wsparcie w realizacji Indywidualnego
Planu Rozwoju Lidera. Poprzez spotkania indywidualne, będziemy wzmacniać
motywację, postawę, niezbędne Dobre Praktyki i zachowania, tak by Menedżer mógł przejść na kolejny poziom Przywództwa.

Diagnoza
kompetencji:
Badanie LEA
360 Leadership
Effectiveness
Analysis

Warsztaty po badaniu rozpoczęcie pracy nad
Indywidualnym Planem
Rozwoju (IPR)

Szkolenie nr 1

Szkolenie nr 2

Follow up:

Budowanie
zespołu

Trudne rozmowy
menedżerskie

warsztaty praktyczne
(wymiana i omówienie
doświadczeń)

Wsparcie w opracowaniu IPR
– indywidualne spotkania
z Konsultantem

Zadanie dla
uczestnika
(artykuły, filmy)

Praktyczne zadania
wdrożeniowe (trenowanie
w praktyce konkretnych
umiejętności)
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PRZYWÓDZTWO
W ROZWIJANIU INNYCH
„Zaczynam od założenia, że funkcją przywództwa jest tworzenie kolejnych Liderów,
a nie kolejnych naśladowców” Ralph Nader
ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»» Coaching
»» Mentoring
»» Facylitowanie pracy grupy:
krótkie formy szkoleniowe, workshop

»» Przywództwo sytuacyjne
»» Ocenianie i planowanie rozwoju
pracowników
»» Delegowanie zadań

Wyzwania na tym etapie kariery:

Proponowany model rozwoju kompetencji:

Jednym z podstawowych aspektów związanych z planowaniem i wspieraniem rozwoju innych jest umiejętność oceny poziomu dojrzałości i motywacji Pracownika [np. na podstawie Modelu Blancharda]. Dzięki takim kompetencjom, Menedżer potrafi dopasować repertuar narzędzi kierowniczych
i zachowań do specyfiki zarówno swojego zespołu, jak i jego poszczególnych
członków. Dlatego też proponujemy rozwój kompetencji, które poszerzą
wachlarz możliwości Menedżera i pozwolą elastycznie korzystać z różnych
metod pracy: od instruowania po coaching i mentoring, z uwzględnieniem
ciekawych form pracy z małymi grupami i zespołami.

Rozwój kompetencji na tym etapie, oprócz cyklu szkoleniowego połączonego z zadaniami rozwojowymi i warsztatami follow up, proponujemy
wzbogacić o indywidualny coaching – mentoring. Dzięki takiej formie
współpracy Menedżer będzie mógł z jednej stony doświadczyć pracy coachingowo – mentoringowej będąc osobą coachowaną, a z drugiej będzie
to świetna okazja do wzmacniania motywacji, stawiania sobie nowych wyzwań i celów oraz pobudzania potencjału niezbędnego do rozwoju innych.

Szkolenie nr 1

Szkolenie nr 2

Szkolenie nr 3

Follow up:

Przywództwo
sytuacyjne

Ocenianie pracy
i planowanie rozwoju
pracowników

Facylitowanie
grupy

warsztaty praktyczne
(wymiana i omówienie
doświadczeń)

Lekcja
e-learningowa

Zadanie dla
uczestnika
(artykuły, filmy)

Praktyczne zadania
wdrożeniowe (trenowanie
w praktyce konkretnych
umiejętności)

COACHING INDYWIDUALNY
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PRZYWÓDZTWO
OPERACYJNE
„Przywództwo polega na działaniu, nie na zajmowaniu stanowiska”
Dag Hammarskjold
ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»» Wiedza specjalistyczna
»» Myślenie systemowe
»» Wiedza ekonomiczno-finansowa

»» Kaizen Basic
»» Mapowanie i doskonalenie procesów
»» Zarządzanie projektami

Wyzwania na tym etapie kariery:
Ten poziom przywództwa wiąże się coraz lepszym rozumieniem funkcjonowania firmy. Menedżer powinien rozumieć związki przyczynowo - skutkowe
w procesach oraz całej organizacji. Powinien umieć zarządzać projektami
interdyscyplinarnymi, stymulować zespół do osiągania wysokich rezultatów,
przewidywać skutki ujawniające się w innych obszarach organizacji. Będzie
inspirował zespół do dojrzałego spojrzenia na swoją pracę po to aby Współpracownicy identyfikowali i eliminowali marnotrawstwo, usuwali wąskie
gardła i podejmowali decyzje z uwzględnieniem specyfiki i konsekwencji
w innych obszarach.

Proponowany model rozwoju kompetencji:
Na tym etapie Menedżer pogłębia swoją wiedzę i rozwija umiejętności praktyczne. Proponujemy cykl szkoleń, a także elementy indywidualnej aktywności
Menedżera. Pogłębianiu wiedzy służą dobrane treści dostępne w Internecie,

np. TED oraz artykuły. Menedżer będzie realizował także zadania praktyczne, po
to aby trenować wykorzystanie nabytej wiedzy w praktyce zawodowej. Długość cyklu szkoleniowego zależna jest od ilości kompetencji, które wymagają rozwoju. Na podsumowanie proponujemy sesję follow up, podczas której
uczestnicy dzielą się swoimi postępami, ale też mogą przedyskutować z trenerem wątpliwości i trudności. Mają też możliwość dodatkowego treningu.
Treści szkoleniowe oparte są o rozwiązania stosowane w danej firmie. Podczas
szkoleń i warsztatów proponujemy włączenie podejścia Kaizen - metodologii
ciągłego doskonalenia poprzez eliminowanie marnotrawstwa oraz ulepszanie
procesów. PROFES posiada licencję na wykorzystywanie narzędzi Kaizen międzynarodowej grupy Kaizen Institute Consulting Group.
Powiązanym procesem jest prowadzony równolegle coaching, wzmacniający
indywidualny rozwój kompetencji. Umożliwia to głębszy rozwój, uruchamiający zasoby własne uczestnika, dzięki pracy nad przekonaniami, problemami
oraz dzięki analizie konkretnych sytuacji i zachowań z różnych stron.

Szkolenie nr 1

Szkolenie nr 2

Szkolenie nr 3

Follow up:

Kazien Basic

Zarządzanie
projektami

Mapowanie
i doskonalenie
procesów

warsztaty praktyczne
(wymiana i omówienie
doświadczeń)

Lekcja
e-learningowa

Zadanie dla
uczestnika
(artykuły, filmy)

Praktyczne zadania
wdrożeniowe (trenowanie
w praktyce konkretnych
umiejętności)

COACHING INDYWIDUALNY
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PRZYWÓDZTWO
POPRZEZ KREOWANIE
ZMIAN

PRZYWÓDZTWO
STRATEGICZNE
„Lider prowadzi ludzi tam, gdzie chcą iść.
Wybitny Lider prowadzi ludzi tam, gdzie
niekoniecznie chcą iść, ale powinni tam być”
Rosalynn Carter

„Najlepszym sposobem przewidywania
przyszłości jest tworzenie jej samemu”
Peter Drucker

ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Wdrażanie strategii firmy
Tworzenie i komunikowanie wizji obszaru
Wdrażanie wartości firmy
Kreowanie zmian
Zarządzanie zmianą
Monitorowanie i ewaluacja zmiany

ISTOTNE KOMPETENCJE NA TYM ETAPIE:
»»
»»
»»
»»
»»

Tworzenie i komunikowanie wizji organizacji
Budowanie kompleksowej strategii osiągania celów
Kreowanie i wdrażanie właściwej kultury organizacyjnej
Znajomość własnego biznesu i rynku
Funkcjonowanie firmy, w tym systemu
ekonomiczno-finansowego
»» Reprezentowanie firmy na zewnątrz

Wyzwania na tym etapie kariery:

Wyzwania na tym etapie kariery:

Każdy Lider, zwłaszcza ten zajmujący wyższe stanowisko w firmie, jest nie
tylko osobą reprezentującą, ale także bezpośrednio odpowiedzialną za
wdrażanie strategii firmy i implementację właściwej kultury organizacyjnej. Lider odpowiada również za urzeczywistnienie strategii organizacji
w obszarze, którym kieruje, a to oznacza, że samodzielnie wypracowuje
strategię obszaru/działu/pionu i wdraża ją w życie. Aby sprawnie działać
w tej dziedzinie, oprócz wiedzy, trzeba dużo pasji i wiarygodności. Wyzwaniem jest przekonanie pracowników do przyjętego kierunku rozwoju
i do podjęcia wysiłku we właściwym kierunku. Na tym poziomie Lider jest
inspiratorem i kreatorem zmian. Dzięki temu pracownicy mogą czuć, że
idą wraz ze swoim Przywódcą, a firma zyskuje zespół, który współrealizuje strategię organizacji. Zadaniem Lidera jest inspirowanie pracowników,
kreowanie potrzeby zmian, niezadowalanie się status quo, jak również
motywowanie pracowników do podejmowania wyzwań.

Od Menedżerów zajmujących kluczowe stanowiska w organizacji oczekuje się poprowadzenia rozwoju firmy w kierunku umożliwiającym wzrost,
przetrwanie i spełnienie oczekiwań interesariuszy (głównie właścicieli). To
trudne i niezwykle odpowiedzialne zadanie wymaga umiejętności widzenia firmy w otoczeniu biznesowym, dostrzegania szans i zagrożeń, trafnej
oceny potencjału organizacji we wszystkich jej aspektach oraz kreowania
wraz ze współpracownikami długoterminowej strategii rozwoju. Nieocenioną cechą Menedżera w tym miejscu są umiejętności inspirowania, przekonywania i poprowadzenia innych we właściwie wybranym kierunku.

Proponowany model rozwoju kompetencji:
Na tym etapie dobór form rozwoju dopasowany jest do indywidualnych
potrzeb i specyfiki danej organizacji.
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Proponowany model rozwoju kompetencji:
Na tym etapie dobór form rozwoju dopasowany jest do indywidualnych
potrzeb i specyfiki danej organizacji.

Wirtualne
klasy

Indywidualne
i zespołowe
konsultacje
z Trenerem

Warsztaty
(również w oparciu
o gry symulacyjne)

Zadania
wdrożeniowe

FORMY ROZWOJU
PRZYWÓDCY

Coaching
indywidualny/
coaching zespołowy

Mentoring
indywidualny/
mentoring
zespołowy

Banki
Dobrych
Praktyk

Szkolenia
i szkolenia
blended

Filmy, wykłady,
TED’y, artykuły

Proponowane formy
rozwoju kompetencji
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PRECYZJA ORAZ DBAŁOŚĆ
O SZCZEGÓŁY W TREŚCI
I FORMIE
Podczas działań rozwojowych nie tylko doskonalimy umiejętności i przekazujemy wiedzę, ale także pozostawiamy ją Menedżerom w atrakcyjnej
i różnorodnej formie.
Proponowane materiały:
»» klasyczne podręczniki
»» lekcje e-learningowe
»» Pigułki Wiedzy (w formie podręcznych fiszek lub dostępne poprzez
aplikację na smartfony)
»» zestawy Toolbox z Dobrymi Praktykami Menedżerskimi–
zawsze sprawdzonymi i dostosowanymi do specyfiki firmy
»» standardy pracy do natychmiastowego wykorzystania
»» formularze i instrukcje działania krok po kroku
Wszystko po to, aby już w następnym dniu po szkoleniu mieć możliwość
wdrażania nabytych umiejętności i wiedzy w codziennej praktyce.
Dodatkowo, materiały mogą uzyskać indywidualną szatę graficzną, zgodną z Państwa preferencjami – zatroszczy się o to nasz zespół graficzny.

Toolbox - zbiór Dobrych Praktyk Menedżerskich
wypracowanych w trakcie współpracy

NARZĘDZIA LICENCJONOWANE

WYKORZYSTYWANE W PROGRAMACH
ROZWOJOWYCH:
»»

LEA – Leadership Effectiveness Analysis (Management
Research Group)

»»

SPA – Sales Performance Analysis (Management Research Group)

»»

TDA – Team Development Analysis (Tornak)

»»

TMS – Team Management System

»»

Planszowe symulacje i gry strategiczne BTI/Germany

»»

Licencja Kaizen Institute Consulting Group na działania
związane z wdrażaniem filozofii kaizen wg metodologii KICG
(jedyny przedstawiciel w Polsce)

»»

TIP - The International Profiler firmy WorldWork
Pigułki Wiedzy - zestawienie najważniejszych
informacji ze szkoleń
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Materiały szkoleniowe, system archiwizacji wiedzy oraz certyfikat
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ODPOWIEMY NA WSZELKIE PAŃSTWA PYTANIA:
PROFES sp. z o.o. sp. k.
ul. Koreańska 13, 52-121 Wrocław
tel. +48 71 341 29 51, 71 335 22 75
e-mail: biuro@profes.com.pl
www.profes.com.pl

SZKOLIMY I ROZWIJAMY NAJLEPSZYCH:

Z przyjemnością i pełną odpowiedzialnością
możemy polecić firmę PROFES jako profesjonalnego organizatora szkoleń oraz wiarygodnego partnera do współpracy przy realizacji
projektów szkoleniowych w zakresie podnoszenia kwalifikacji kadry.

W projekcie osiągnięto założone cele – podniosły
się i ustabilizowały wyniki, obniżyła się fluktuacja
oraz dokonano zmiany kultury zarządzania.
Projekt był dla Firmy korzystną inwestycją,
osiągnął ROI na poziomie 292%.

Magdalena Jarosz, Dyrektor ds. Personalnych,
Harsco Infrastructure Polska sp. z o.o.

Radosław Toporek, HR Director
Rovese S.A.

Pozytywne opinie uczestników szkoleń na temat
metod prowadzenia treningu mają rzeczywiste
odbicie w pracy. Podczas szkoleń uczestnicy
otrzymali narzędzia kierownicze gotowe do
wykorzystania na co dzień i nabrali przekonania
o pozytywnych efektach ich stosowania.
Sylwia Leonhard, Kierownik Działu
Personalnego, Wago Elwag Sp. z o.o.

