Gyorsítósáv: vedd fel cégünk ritmusát!
A gyors beilleszkedés a siker kulcsa

október 21.

A program célja, hogy olyan gyakorlatban azonnal használható megközelítést adjon, amit alkalmazva jelentősen felgyorsul a beilleszkedés folyamata, lecsökken a költsége és a fluktuáció okozta stressz minden szinten.
Gyakorlati példákon, feladatokon keresztül mutatjuk be,
hogy elsősorban a fizikai állomány és azok közvetlen vezetőinek fluktuációja vagy bővítése során hogyan érdemes a beilleszkedést segíteni, amelyet a cég saját specialitásaira szabottan alkalmazva jelentősen meg tudja növelni fluktuációs
időszakban is a hatékonyságát és a csapatszellemet.
Kiknek ajánljuk?
Elsősorban azoknak a vezetőknek, HR-eseknek hasznos a képzés, akiknél rendszeres kihívás az új emberek felvétele, vagy meglévők kinevezése akár bővülés, akár fluktuáció miatt, és megoldást keresnek arra, hogyan lehet minél hatékonyabban, a beilleszkedés idejét lerövidítve a csapat hasznos tagjává tenni
az új embert.
A program eredményeképp:
 A vezető olyan eszközöket, látásmódot sajátít el, ami az új munkavállalók beillesztését, beilleszkedését jelentősen felgyorsítja, sikeresebbé teszi.

 A fluktuációra képes lesz lehetőségként és nem elszenvedett problémaként tekinteni,
azaz maga irányítja annak érdekében, hogy egyre jobb és hatékonyabb csapat alakuljon ki.

 Alkalmazásával a társaság meglévő munkatársainak a hatékonyságát és hűségét is növeli.
 A cég szervezeti kultúráját változtatja meg, hogy a csapatszellem növekedjen.
 Az új munkavállaló szakmai tapasztalata, tudása sokkal előbb lesz elérhető a vállalat számára.
 A társaság dinamikus fejlődése és jó hírneve biztosítja, hogy egyre jobb potenciális munkatárs
közül tud válogatni.

 A szervezet vezetői folyamatosan fejlődnek, s ezáltal újabb és újabb lehetőségek nyílnak meg.
Az előadás témakörei
1.
A beilleszkedés a kiválasztással kezdődik




2.

Miért is ment el valójában?
Mi pontosan a feladat?
Milyen a csapat, ahova be akarom illeszteni ?
A feladat






3.

Egy kép felér 1000 szóval.
Dolgozd ki a részleteket!
Cégbemutatás megnyerő módon.
Betanítás okostelefonnal.
Várd!





4.

A felvételinél ki a vásárló?
Akire szükséged van, azt nem tudod irányítani.
Hogyan tudod otthonosabbá tenni a folyamatot?
Fontos!





Az első nap jelentősége.
Mivel segítheted a csapatba való beilleszkedését és jobbá tenni a munkájában?
Csökkentsd a stresszt!
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Munkavállalóból vezető




6.

A kiválasztás - avagy mi van talonban ?
A vezetői készségek tanulhatók
A mentorálás elengedhetetlen
A vállalati kultúra átalakítása





Mire büszkék a csapatod tagjai?
Tényleg vonzó vagy?
Mire tanít a hurrikán?

Előadó
Leitner László 25 éves vezetői tapasztalattal rendelkezik mind a termelés-szolgáltatás, mind az önkéntes szervezetek világában. Jelenleg komplex cégfejlesztéssel is foglalkozik, így mindennapos tapasztalatait tudja átadni. Meggyőződése, hogy országunk jövője azon múlik, hogy a vezetők milyen gyorsan
hajlandók a paradigmáikat megváltoztatni, az új körülményekhez alkalmazkodni. A vezetés területén
fáradhatatlanul kutatja a gyakorlati módszereket ennek elérésére, és osztja meg közel 10 éve mindazokkal, akik nem a külvilágot, a fiatalságot akarják bűnbaknak beállítani, hanem azt vizsgálják meg,
hogy ők mit tehetnek. A képzést az előadó segédtréner közreműködésével tartja.
Módszer
A jelenlegi fluktuációs gyakorlat mellett az a szervezet nyer, amelyik gyorsabban, hatékonyabban tudja
elősegíteni az új munkavállaló vagy a kinevezett saját ember beilleszkedését, melyhez elsősorban önálló, személyes feladatmegoldásokon, másrészt tréneri interaktív előadáson, vitán keresztül jutunk el.

Helyszín
Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)
Az előadás nyelve
Magyar
Jelentkezési határidő
2019. október 14.
Kedvezményes jelentkezés
2019. szeptember 20.

Részvételi díj és az igénybe vehető kedvezmények
A kedvezmények közül egyszerre max. kettő vehető igénybe, amelyek összeadódnak, így akár 30%-os
kedvezményt is elérhet!





15% tagvállalati kedvezmény: a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara tagvállalatai számára
10% korai jelentkezési kedvezmény: a szeptember 20-ig bejelentkezők számára
15% mennyiségi kedvezmény: az egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén
10% hűségkedvezmény: mindazon ügyfelünknek, akinek vállalata képviseltette magát valamely
2018-2019. évi, részvételi díjas, nyílt képzésünkön

A program teljes díja: 78.500 Ft + áfa/fő
Az étkezési költséget az ár tartalmazza, és a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre.

További információ & jelentkezés
Csóka Zsuzsanna
Projektvezető - vállalati és nyílt tréningek
Tel.: +36 1/243 3596; E-mail: csoka@ahkungarn.hu

Vezetőképzés,
coaching

Kulcskompetenciák

HR,
Szakképzési
Energia– és
tanácsadás
termeléshatékonyság szervezetfejlesztés
Német Magyar Tudásközpont Kft. I www.ahkungarn.hu/tovabbkepzes

