
 

 

 

MANAGER Z CHARYZMĄ 
 
Obalamy mit skuteczności zarządzania kijem i marchewką. 
Postrzegaj swoich ludzi jako całość, na którą składa się życie 
zawodowe i prywatne. Bądźcie partnerami w biznesie. 
Zarządzaj Twoim zespołem skutecznie!  
 
 
 
DLA KOGO REKOMENDUJEMY SZKOLENIE? 
 
Szkolenie jest adresowane do osób kierujących lub zamierzających 
kierować zespołami ludzi. 
 
PROGRAM SZKOLENIA: 
 

1. Jak komunikować się prosto lekko i skutecznie: 

•  przekazywanie komunikatów w oparciu o przekaz intencji; 

•  zasady przygotowania agendy spotkania tak, żeby 
podwładny z chęcią wchodził w pozytywną interakcję 
słowną z przełożonym wspólnie wypracowując wnioski; 

•  zadawanie pytań w oparciu o model kartezjański jako filar 
rozmowy coachingowej; 

•  transparentność rozmowy – aby nie tylko z przypadku 
„rozmawiać o tym samym jabłku”. 
 

2. Wdrażanie podwładnego oraz delegowanie zadań: 

•  zasady skutecznego komunikowania celu; 

•  monitorowanie celu; 

•  4-ro poziomowy model wdrażania pracownika; 

•  pozafinansowa motywacja pracownika;  

•  delegowanie zadań – 6 stopni do samodzielności 
podwładnych. 
 

3. Analityka biznesowa w prowadzeniu zespołu:  

•  formułowanie celu w oparciu o model S.M.A.R.T.; 

•  umiejętność pracy z kluczowymi wskaźnikami efektywności 
i  umiejętność samodzielnego definiowania KPI; 

•  priorytety managerskie w obszarze pracy z zespołem. 
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4. Motywowane członków zespołu:  

•  prawidłowe reakcje w sytuacji braku realizacji celów; 

•  rozmowy nagradzające oraz dyscyplinujące; 

•  przekazywanie trudnych informacji; 

•  jak radzić sobie z zachowaniem malkontenta; 

•  rozmowa monitorująca. 
 
 
JAKĄ WARTOŚĆ WYNIESIESZ? 
 

•  nauczysz się podstaw coachingu managerskiego; 

•  dowiesz się, jakie są sposoby nagradzania jak również sposoby 
egzekwowania ustaleń; 

•  nauczysz się radzić sobie z negatywnymi emocjami w zespole; 

•  dowiesz się jak komunikować trudne decyzje; 

•  poznasz tajniki rozwiązywania konfliktów w zespole. 
 

JAKA JEST IDEA TEGO SZKOLENIA? 
 
 

•  Zainspirowane latami doświadczeń zawodowych 
w pozyskiwaniu klienta oraz zarządzania siłami sprzedaży, 
dzięki czemu podejmowane z uczestnikami zagadnienia 
są „z życia wzięte”. 

•  Oparte na pracy nad „case study” przy wsparciu 2 trenerów, co 
zapewnia możliwość indywidualnego podejścia do treningów 
wykonywanych przez uczestników. 

•  Must have każdego naszego szkolenia jest burza mózgów, 
rozwijanie kreatywności uczestników. 

 
 

 
 
 
 
Realizacja szkolenia przewidziana 
jest 2 dni szkoleniowe (dzień 
szkoleniowy to 8 godzin w tym 
godzina przerwy).  
 
Rekomendujemy, żeby grupa miała 
nie więcej niż 12 osób.  
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KONTAKT:  

 

Więcej na: https://www.petrosduo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


