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Online vezetői csoport coaching

A program célja
A csoportban hat vezetővel dolgozunk együtt 4 hónapos időszakon keresztül. A program során érintjük a vezetői munka néhány ma aktuális kulcsterületét, és fő célunk ezek mentén, a
résztvevők napi kihívásainak feldolgozása. A csoportban
coaching módszerrel keresünk mélyebb válaszokat, előremutató megoldásokat. A csoport egyben lehetőség egymás eseteiből
is meríteni, tanulságokat levonni, és egy támogató közegben
saját eseteinkhez is új ötleteket kérni, vezetői dilemmákat
megvitatni.
A coaching témakörei
A program során a következő témakörök mentén haladunk, mint vezérfonal:
A megfelelő emberek – megszerzése, kiválasztása, megtartása
Fejlesztés – hogyan tudom a legjobbat kihozni a munkatársaimból
A nehéz visszajelzések – hogyan fordíthatom meg, amikor rossz irányba halad egy kolléga
Motiváció – hogyan teremthetem meg embereim motiváltságát
Csapat – hogyan alakíthatom a csapatszellemet
 Jövőkép és szervezeti kérdések – hogyan képviseljük magunkat a szervezetben






A program során rugalmasan beépítjük a résztvevők által fontosnak ítélt vezetői kihívásokat is.
A program felépítése
Az első, félnapos alkalom (14-18 óra) remek lehetőséget biztosít résztvevőink számára, hogy megismerjék egymást, kitűzzék és megfogalmazzák fő vezetői céljukat a program kapcsán, áttekintsék a nyitó
kérdéseket és elindítsák a közös munkát. Helyszínül a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara
székhelye (1024 Budapest, Lövőház u. 30.) szolgál.
Ezt követően 5 online coaching ülésre kerül sor (1 ülés időtartama 2 óra). Az időpontokat résztvevőinkkel közösen határozzuk meg (pl. 10-12 óra, 14-16 óra), amelyekre kéthetenként kerítünk sort.
A coaching ülések az alábbi tervezet alapján kerülnek lebonyolításra:


30 percben egy-egy témakör áttekintése
aktuális trendek, kutatások, hasznos nemzetközi modellek mentén



90 percben a résztvevők által felvetett esetek feldolgozása coaching módszerrel
válaszok keresése, előrelépés irányának meghatározása, akciók tervezése

Technikai háttér
Az online coachinghoz stabil széles sávú internet kapcsolat, web kamera, headset szükséges a folyamatos jó minőségű hang- és képátvitel érdekében.
Trénerünk
Leukó Ferenc tizenhét éves tapasztalattal rendelkezik szervezetfejlesztés területen, 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, valamint 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 Európában.
Vezetőképzés,
coaching

Kulcskompetenciák

Energia– és
HR,
termeléshatékonyság szervezetfejlesztés

Német Magyar Tudásközpont Kft. I www.ahkungarn.hu/tovabbkepzes

Szakképzési
tanácsadás

október 24.
+5 coaching ülés

Online vezetői csoport coaching
A program nyelve
Magyar
Jelentkezési határidő
2019. október 17.
Kedvezményes jelentkezési határidő
2019. szeptember 24.

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 24-ig bejelentkezők számára
15% mennyiségi kedvezmény: az egy cégtől minimum két résztvevő jelentkezése esetén
10% hűségkedvezmény: mindazon ügyfelünknek, akinek vállalata képviseltette már magát valamely
2018-2019. évi, részvételi díjas, nyílt képzésünkön
A program teljes díja: 420.000 Ft + áfa/fő
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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