
A tréningnapokon életszerű példákon, 
szituációs gyakorlatokon keresztül 
számos olyan vezetői ismeretre lehet 
szert tenni, amelyeket mindenki sikerrel 
alkalmazhat mindennapos vezetői 
munkája során, legyen szó motiválásról, 
delegálásról, kommunikációról. 

Vértezze fel magát elengedhetetlen 
vezetői készségekkel!

Kompetens 
vezetés
és motiválás

2018. ÁPRILIS 9-10. ❯ BUDAPEST

KÉT NAPOS KOMPLEX VEZETŐI TRÉNING AZ ÖNMENEDZSELÉSTŐL, 
A MOTIVÁLÁSON ÉS FEJLESZTÉSEN ÁT A LEGFONTOSABB VEZETŐI FELADATOKIG. 

A tréning tartalmából:

❯  Önmenedzselés a vezetői szerepben

❯  Hogyan építsen személyiségére saját vezetői stílusának 
alakításakor?

❯  Munkatársak támogatása, motiválása, vezetése 

❯  Mit tesz, ha nem elégedett beosztottai teljesítményével? 
Mindenki fejleszthető, csak mindenkihez más a kulcs

❯  Hogyan kormányozza a csapatot nehéz időkben?

KOMPLEX VEZETŐI TRÉNING

Az Ön trénere: 
Paskuj Iván, 
partner, vezető tanácsadó, 
Flow Csoport
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A tréning időbeosztása:
8.30 Regisztráció
9.00 A tréning kezdete
17.00 A tréningnapok vége
A tréningnapok során délelőtti és délutáni kávészünetek, valamint közös ebéd nyújt felfrissülést.

A tréning tartalma:
Önmenedzselés a vezetői szerepben

❯  Milyen változásokat hoz magával a vezetői 
pozíció betöltése?

❯  Hogyan befolyásolja mindez viselkedését?
❯  Hogyan teremtse meg a hosszú távú együtt-

működést Ön és a csapata között?

Hogyan építsen személyiségére saját 
vezetői stílusának alakításakor?

❯  Mit kíván Öntől a vezetői szerep?
❯  Mikor lehet hiteles vezető? 
❯  Hogyan tud Ön vezetőként erős személyes 

brandet kialakítani?
❯  Tudatosítsa saját erősségeit és lehetőségeit!

Munkatársak támogatása, motiválása, 
vezetése 

❯  Mely tényezők befolyásolják jelentős mérték-
ben munkatársai elégedettségi és motivációs 
szintjét? Ön mitől elégedett és motivált?

❯  Mitől válhatnak kezdeményezőbbé beosztottjai?
❯  Hogyan tudja munkatársait motiválni világos, 

egyértelmű feladatok és célok definiálásával?

❯  Miként tudja jól használni a delegálásban rejlő 
lehetőségeket?

❯  Kire mit és mennyit bízzon?
❯  Mi van a Maslow piramison és Herzberg 

elméletén túl!?
❯  Büntetés? Jutalmazás? vagy…?
❯  Kiégés és holtpontok a munkában

– Hogyan előzheti meg?
–  Hogyan segíthet munkatársainak újra 

lendületbe jönni

Mit tesz, ha nem elégedett beosztottai 
teljesítményével? Mindenki fejleszthető, 
csak mindenkihez más a kulcs

❯ Azonosítsa a fejlesztést igénylő munkatársakat!  
❯  Nem akar vagy nem képes? Derítse ki, hogy mi 

a gyengébb teljesítés forrása!
❯  Hatékony támogatás a gyakorlatban

Hogyan kormányozza a csapatot 
nehéz időkben?

❯  A krízisből kivezető első lépés: helyzetelemzés 
többféleképpen!

❯  Az együttműködés, a verseny és a környezet 
hatásai

❯  A tisztánlátás és a kommunikáció fontosságáról

Kompetens vezetés és motiválás • 2018. ÁPRILIS 9-10. ❯ BUDAPEST

1992. óta foglalkozik humán központú szervezetfejlesztéssel. MBA, bejegyzett 
vezetési tanácsadó (CMC). 
Ügyfeleit leggyakrabban komplex szervezet- és kultúrafejlesztési folyamatok-
kal támogatja. Széleskörű szervezeti változások megvalósításában partner, 
amely során az egész szervezettel, csoportokkal és egyénekkel is dolgozik. 
Munkái során támogatja a vezetőket aktuális feladataik, kihívásaik megoldá-
sában. Korábban a Budapesti Corvinus Egyetem Vezetőképző Intézetében 
különböző választható témákban vezetett szemináriumokat.
Több tanácsadó cég vezetőjeként nap mint nap szembesül azokkal a helyze-
tekkel, amelyeket a program érint

Az Ön trénere: 
Paskuj Iván, 
partner, vezető tanácsadó, 
Flow Csoport



Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

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

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2018. FEBRUÁR 23-IG 2018. FEBRUÁR 24-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q  KOMPETENS VEZETÉS ÉS MOTIVÁLÁS: 

2018. ÁPRILIS 9-10., BUDAPEST 219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft

TM8003
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