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 Ismerje fel a burn out jeleit
 Értelmezze a kezdeti tüneteket
 Kezelje hatékonyan a kiégést munkatársai körében
 Fejlessze saját érzelmi intelligenciáját és empátiáját
 Cselekedjen hatékonyan a csoport erősségeire támaszkodva
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gyakorlatias, élvezetes, tematikus gyakorlatokkal  
és csak a szükséges elmélettel
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megelőzése az ügyfélszolgálaton
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A kiégés,  
mint  

ciklikusan ismétlődő  folyamat

Ügyfélszolgálati  
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kompetencia fejlesztése
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A progrAm szAkembere: kAtonA erzsébet
ügyvezető, ALIteRA ügyféLkApcsoLAtI kft.

Ügyfélkapcsolati területen évtizedes szakmai tapasztalatokkal rendelkezik. 

Az ügyfélszolgálati telefonos és személyes szakmai képzésének bevezetésében és oktatásában  
aktívan vett részt 2003-tól. Aktív oktató szakmai OKJ képzésben, pszichológiai, ügyfélkezelési,  

kommunikációs területeken. 

Vállalatok számára közel másfél évtizede ügyfélkapcsolati kommunikációs területeken  
fejlesztő tréninget tart. Az ügyfélkapcsolatok fejlesztését vállalkozásukban a Call Center technológia  

alkalmazásával is kiegészítették.

Gyógypedagógusként számos kompetenciát, képességet, készséget mérő és fejlesztő módszerrel  
dolgozott, melyet tovább fejlesztett az ügyfélkapcsolatokkal foglalkozó munkatársak és  

vezetőik fejlesztése érdekében. Ügyfélkapcsolati fejlesztő központjukban (a telefonos és személyes)  
vevő-ügyfélszolgálatok minőségbiztosítása, valamint az employee branding (munkatársi márkaképviselet) 

érdekében a kiválasztás, képzés, tréning kiemelten fontos szakmai terület. 

A marketing és piackutatási kampányok szakszerű kivitelezése szintén egyik kedvenc területe,  
amelynek erős szakmai alapját képezi több mint 150 féle kampány teljes körű lebonyolítása. 

Ügyfélkapcsolati tanfolyamaikon több ezer hallgató vett részt, vállalati vezetőktől az ügyfélszolgálaton 
dolgozó munkatársakig vegyesen. Számos ügyfélkapcsolati témájú cikket írt, amelyek több szakmai  

lapban is megjelentek, valamint számos szakmai előadást tartott különféle konferenciákon.
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A kiégés (burnout) megelőzése az ügyfélszolgálaton

TréningünkeT ajánljuk
ügyfélszolgálAti vezetőknek,

cAll- és contAct center vezetőknek,

help desk vezetőknek,

front office vezetőknek,

és minden olyAn ügyfélszolgálAton dolgozó vezetőnek, Aki számárA fontos,  
hogy felismerje mind A sAját, mind kollégái/ beosztottjAi kiégésének jeleit.

bevezetés
Az ügyfél-vevőszolgálaton dolgozó munkatársak, akik az ügyfélkapcsolat „front vonalán” végzik  
a munkájukat, valójában a saját személyiségükkel „dolgoznak”. Azonban ezt a „munkaeszközt”  

– a saját magunk teljes személyiségét – éppen úgy karban kell tartani, mint egy „technikai eszközt”,  
csak éppen más eszközökkel, de az elv ugyanaz. „Kizsarolni” nem lehet a lelkünket sem, csak azért mert 
kevésbé „látható”!  Ha nem így teszünk, hagyjuk magunkat „kizsarolni”, könnyen kialakulhat a kiégés.  

A hosszan tartó személyes és társas stressz hatására alakul ki ez a folyamat, és alapvetően  
észrevétlenül, minden olyan munkakörben, ahol emberi interakciók sokasága zajlik– pl. a vezetők  

esetében -, és nem csak a munkahelyen, hanem a magánéletben is megtalálható a kiégés. 

A kiégés nem egyszerűen kifáradás, amit ki lehet pihenni, és nem is egyszeri jelenség, hanem  
ciklikusan ismétlődő folyamat. A vezetők számára éppen ezért nagyon fontos, hogy tisztában  
legyenek a kiégés jelenlétével az ügyfélszolgálaton, hogy hatékonyan tudjanak a megelőzéssel  

foglalkozni – saját maguk – és a kollégáik körében is. 

A burnout valójában nemcsak egyéni krízishelyzet, és mint ilyennek a leküzdése, megoldása egyedül  
nem is lehetséges, mindenképpen külső segítségre van szükség. A burnout elhárításában (is)  
nagy szerepe van a tudatosításnak, amelyhez a tréning alapvető eszköz, a társas interakciók  

megtapasztalásához. Legalább ilyen nagy jelentősége van a vezetők érzelmi kompetenciájának,  
empátia fejlesztésének, hiszen e nélkül nem tudják ideje korán észrevenni azokat a jeleket, amelyek 
még igen koraiak és lehetőség lenne pozitív kimenetelű beavatkozásra saját hatáskörükben. Ugyanis,  
ha ideje korán, a kezdeti tüneteket képes jól felismerni és értelmezni a vezető, akkor hatékonyan  
tud cselekedni a kollégákkal, a csoport erősségeire támaszkodva annak érdekében, hogy a csapata  

hatékonyan, jó mentálhigiénés állapotban végezze a mindennapi ügyfélszolgálati feladatait.

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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buRnout RIzIkócsopoRtjA

I.  
A burnout jelenléte  
Az ügyfélszolgálAton
 Miről ismerhető fel a burnout?  
 Az érzelmi kimerültség 
 Az elszemélytelenedés
 A teljesítménycsökkenés
 Szakmai kihívások 
 Pszichés terhelés

II.  
A személyIség szerepe  
Az ügyfélszolgálAton
 A három pszichológiai alapszükséglet
 Személyiség és hozzáállás
 A vezető személyisége és hatása 
 A perfekcionalizmus nem érdem 
 Önbizalom, önértékelés, önirányítás
 A segítő-szindróma

III.  
Az érzelmI IntellIgencIA hAtásA Az 
ügyfélszolgálAtI munkábAn
 A „puha tényezők” jelenléte a külső-belső  

ügyfélkapcsolatokban
 Az érzelmileg kompetens vezetők 
 Az együttérzés jelentősége
 Az empátia növelése
 A coach szemléletű vezetés

Iv.  
A hIteles kommunIkácIó AlAppIlléreI
 A nyílt kommunikáció 4 közlési szintje 
 A „négy fül-hallás” a vezetői kommunikációban 
 Az érzelmek kimutatása
 A kérés megfogalmazása
 Az álláspont megváltoztatása 
 Helyzettolerancia és stressztolerancia

A veze tő Lehe tőségeI A  
kIégés megeLőzésében 

I.  
szemrehányások, támAdások  
kezelése
 Egy- és kétirányú kommunikáció
 Az együttműködő kommunikáció 7 lépésben
 Igényekre és érzésekre való „lefordítás” 
 A „tanácsadás” és a minősítés elkerülése
 Szükségletek és kívánságok megfogalmazása

II.  
hAtékony, konstruktív megbeszélés 
 A hatékony közlés 7 szabálya
 A hatékony kritika és dicséret ismérvei 
 A követelés és kérés „helyes” értelmezése
 A konstruktív kritika adása
 A feedback adás és fogadás szabályai

III.  
A motIvácIó jótékony hAtásA 
 A négy legfontosabb motiváló tényező: siker, elisme-

rés, felelősség és karrier 
 A motiváció és a dicséret dinamikája 
 Értékelő megbeszélések csapat/egyéni szinten
 Csoportszerepek és a csoportdinamika 
 Támaszkodás az erősségekre

Iv.  
mentálhIgIénIA Az  
ügyfélszolgálAton 
 Értékek harmonizációja: egyén/csapat/cég 
 Aktív közösségépítés 
 Csapatmunka és a személyes siker biztosítása:  

 A célok definiálása, a csapat/egyén szintjére 
való „lefordítása”

 Feladatszervezés és kompetencia 
 Bizalom és felelősségvállalás
 Delegálás és kontrolling

Tréningünk során az ügyfélszolgálati munkahelyet, mint rizikócsoportot vizsgáljuk meg a 

tudatosítás érdekében, majd pedig a vezetők lehetőségeit tárjuk fel a hatékony megelő-

zés érdekében. Mindezt igen gyakorlatias, élvezetes, tematikus gyakorlatokkal, és csak a 

szükséges elmélettel. Két napos tréning programunk kiváló lehetőséget nyújt az ügyfél-

szolgálati vezetők számára a saját és ezáltal a csapatuk „érzelmi ellenálló képességének” 

fejlesztéséhez.

2. nap máRcIus 21. , szerda1. nap máRcIus 20., kedd
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Fizetés, visszalépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

van még kérdése?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció Lukácsi Ágnes +36 70 703 5465

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

a részvételt engedélyező/elrendelő személy
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

adminisztratív kapcsolattartó
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Helyettesítő személy3

Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Aláírás2

2. résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. résztvevő
Vezetéknév Keresztnév

Beosztás

Osztály

Végzettség

Telefon

Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

számlázási cím
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók

A kiégés (burnout) megelőzése 
az ügyfélszolgálaton 

Budapest, 2018. március 20-21.
TK8001

RÉSzVÉTELI DíJ JELEnTKEÉSI HATáRIDő 2018. FEBRUáR 2-IG KEDVEzMÉny 2018. FEBRUáR 3-TóL

A kiégés (burnout) 
megelőzése Az  

ÜgyfélszolgálAton
2018. március 5. 219 000,- 30 000,- 249 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

csoportos kedvezmény
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

jelentkezés elküldése

www.iir-hungary.hu tel +36 1 459 7300conference@iir-hungary.hu
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