Rázzuk fel magunkat!

március 27-28.

Motivációs tréning önmagunk és munkatársaink inspirálásáért

Célunk megtalálni azokat a kulcsokat, amelyek felnyitják a lezárt energiákhoz vezető utakat. Elsőként is saját rejtett energiáinkat keressük: mi motivál engem, mitől tudom a legjobbat
kihozni magamból? Második lépésben pedig azt dolgozzuk fel,
hogyan tudom vezetőként vagy HR szakemberként mások motivációit megérteni, és hogyan tudok hatni másokra, amitől munkájukat elkötelezettebben, energikusabban, jobb közérzettel
végzik. Tréningünk aktuális kihívásokhoz kapcsolódik: hogyan
szerezhetők meg, motiválhatók és tarthatók meg a jó munkatársak, és hogyan rázhatók fel a fásult, túlterhelt kollégák.
A program témakörei
A program során a következő témakörökkel dolgozunk:
Saját életút, értékek és motiváció összefüggései
Mások motivációi – azonosságok és különbözőségek - feltérképezése
A megfelelő emberek megszerzése
Motiváció – hogyan teremthetem meg embereim motiváltságát
Csapat – hogyan alakíthatom a csapatszellemet
 Megtartás – mivel lehet hatásom arra, hogy a jó emberek maradjanak






A program során rugalmasan beépítjük a résztvevők kérdéseit is.
A program felépítése
A tréning során korszerű elméleti modelleket vizsgálunk meg a pszichológia és a szervezeti magatartás
tudományának területéről. A képzés többségében gyakorlatra, munkahelyi esetekre, közös megbeszélésre és csoportmunkára épül, hogy résztvevőink alkalmazható megoldásokat dolgozzanak ki, amelyeket
a mindennapi munkavégzés támogatása és megkönnyítése érdekében rendszeresen használhatnak.
A tréninget vezetőknek és HR szakembereknek ajánljuk, és mindazoknak érdekes és hasznos tapasztalatokat nyújthat, akik átértékelnék saját motivációs nézeteiket, és esetleg a munkatársaikat is szívesen
támogatnák.
Időpontok és helyszín
A kétnapos tréningre március 27-28-án, 10 és 17 óra között kerül sor a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara székhelyén (1024 Budapest, Lövőház u. 30.)
Trénerünk
Leukó Ferenc tizenhét éves tapasztalattal rendelkezik a szervezetfejlesztés területén, tanácsadó,
tréner és vezető coach. Az utóbbi években számos vezető nagyvállalattal dolgozott, mint a BAT, Deutsche Telekom, Ericsson, IBM, Michelin, Pfizer, Porsche, Shell, Tyco hazai és nemzetközi programokban.
Munkája során 24 országból és 5 kontinensről érkező résztvevőkkel működött együtt.
Közgazdász, kulturális antropológus, jelenleg pszichológia phd jelölt, kutatásában a vezetői gondolkodás és a versenyképesség kapcsolatát vizsgálja a narratív pszichológiai megközelítést szervezeti elemzésekben alkalmazva. Executive Coach végzettséget szerzett az USA-ban, a világ egyik vezető egyetemén,
a Columbia University-n, és számos nemzetközi szakmai képzésen vett részt. Tanácsadóként, vezetői
coachként és trénerként angolul és magyarul dolgozik Magyarországon és szerte Európában.
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A program nyelve
Magyar
Jelentkezési határidő
2019. március 20.
Kedvezményes jelentkezési határidő
2019. február 27.

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 február 27-ig bejelentkezők számára
 15% mennyiségi kedvezmény: az egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén
 10% hűségkedvezmény: mindazon ügyfelünknek, akinek vállalata képviseltette már magát valamely
2018. évi, részvételi díjas, nyílt képzésünkön
A program teljes díja: 154.000 Ft + áfa/fő/2 nap.
Az étkezési költséget az ár tartalmazza, és a számlán elkülönítve kerül feltüntetésre.

Amennyiben cégre szabottan szeretné megvalósítani a programot
a saját székhelyén vagy telephelyén, kérje kihelyezett ajánlatunkat!

Jelentkezés és további tájékoztatás
Budai Tamás
Képzési és projektreferens
Tel.: +36/1/454-0611
Mobil: +36/20/998-5950
E-mail: budai@ahkungarn.hu
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