CTP Leadership akademie
pro liniové manažery, mistry
a teamleadery

Série osmi tréninkových kurzů, které Vám poskytnou praktickou
sadu dovedností dobrého leadera a znásobí Vaše silné stránky.

Součástí kurzu je eLearning, psychodiagnostika manažerských
předpokladů a osobní konzultace s psychologem.

Kdy?

Každou druhou středu od 9 do 12 hodin.

Kde?

Řípská 11d, Brno

29. 3. / 5. 4. / 19. 4. / 3. 5. / 17. 5. / 31. 5. / 14. 6. / 28. 6. 2017

V bezprostřední blízkosti CT Parku Černovické terasy

Co mi projekt
přinese?

Sebepoznání

Diagnostika a individuální konzultace silných stránek a rizik v roli manažera

Trénink

klíčových manažerských rozhovorů s podřízenými

Kuchařku

na vedení svých podřízených formou ROAD MAP

V projektu získáte
8 dopoledních tréninkových setkání
12 e-learningových kurzů – licence otevřené na dobu 2 let
psychodiagnostiku silných stránek a rizik v roli manažera
2 x 15 minut osobní konzultace s psychologem
8 QUICK CARDS – konkrétní postup pro vedení klíčových
manažerských rozhovorů
sadu pomůcek pro zdokonalování manažerské práce –
ROAD MAP, NaCDaP formulář a další
8 sad materiálů obsahujících prezentace k jednotlivým
tématům

Cena komplexního programu:

14 900 Kč

(bez DPH)

V čem jsou naše kurzy jedinečné?
Individualizace projektu pro každého účastníka
použitím nástrojů psychodiagnostiky, ROAD MAP, NaCDaP formuláře,
osobních konzultací
Trénink manažerských rozhovorů postavený na praktické a jedinečné
metodice Quick Card Development
Komplexnost nástrojů vedoucí k zavedení manažerských dovedností
do praxe (trénink, eLearning, konzultace, návody, pomůcky)
Konání v blízkosti pracoviště účastníků a z toho vyplývající možnost
dělat kratší vzdělávací bloky (dopoledne)
Časové rozložení projektu, které umožňuje nové dovednosti okamžitě
aplikovat v praxi a při příštím setkání diskutovat výsledky

Co Vás čeká?
29. 3.

Leadership a role liniového manažera (od náboru a motivace po
hodnocení a odměňování - rozbor vlastních podřízených)

5. 4.

Zadávání a delegování úkolů (aneb jak se vyhnout rozčarování
při jejich kontrole)

eLearning
12 kurzů na téma

19. 4.

Kontrola úkolů a kritika opakujících se chyb (aneb jak nevytýkat
stejné chyby stále dokola)

3. 5.

Jak prezentovat změnu a nepříjemnou zprávu podřízeným

17. 5.

Jak asertivně odmítnout požadavek podřízeného a čelit jeho
kritice

Komunikace
manažera
Zvládání emocí
a konﬂiktů

31. 5.

Motivační a hodnotící rozhovor

14. 6.

Pět strategií řešení konﬂiktů

28. 6.

Time a stress management (aneb jak si uchránit svůj čas a energii)

9:00-12:00

Trénink

8:30-9:00

a

12:00-12:30

+

Manažerské
rozhovory

Individuální konzultace

Posuňte své schopnosti dál.
Řiďte svůj tým jako profesionálové.

INC Consulting spol. s r. o.
tř. Kapitána Jaroše 32, CZ 603 00 Brno
tel. +420 545 242 821
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