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A tréningprogram szakembere:
Fehér István tanácsadó-partner, HR szakértő,
szervezetfejlesztő, tréner, coach, Szoritész Bt.

 Milyen vezetői attitűdöt, hozzáállást kívánnak meg a hagyományos munkamódszereken kívüli körülmények? 
 Hogyan vezessen és működjön együtt hatékonyan projektalapú szervezetben? 
 Miként koordinálja távmunkában dolgozó kollégáit?
 Mire figyeljen a különböző szervezeti kultúrák összehangolása során? 

Ajánljuk tréningünket azoknak, akik… 

–  hatékonyabban, sikeresebben szeretnék vezetni a szervezetet, miközben különböző munka kulturális 
környezetet működtetnek,

–  szeretnék megérteni munkájuk során, hogy amilyen munkamódszerrel (hagyományos hierarchikus, 
vagy projekt) dolgozzanak. 
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Olyan hiánypótló tréninget ajánlunk az érdeklődőknek, amely segít közelebb hozni, jól és haté-
konyan alkalmazva megérteni a különböző szervezetekben kialakult, preferált munkamódszere-
ket. Sokat változott és sokat változik a munka körülmény, néha jól, néha hatékonyan követve 
a világ változásait. Egy biztos, ez hatással van ránk és érdemes, szükséges tenni valamit! 

Ma már a „hagyományos” munkamódszereken kívül – ahol hierarchikus szinten dolgozunk, 
tartozunk egy szervezeti egységhez, több vezető iránymutatásait követve és végrehajtva – 
dolgozunk nyitott térben, otthonról. A ránk bízott feladatok mellett, amelyért teljes mérték-
ben felelősek vagyunk, tesszük a dolgunkat projektekben, amely nagyfokú alkalmazkodást 
kívánnak. Ilyenkor nem csak a saját feladatunkért, hanem a többiekért is vállalunk valamilyen 
felelősséget. Tehát a mai munka körülmények adta változások során nem csak a szakmai 
kompetenciáink a fontosak, hanem a munka módszertanok, stílusok is megkövetelnek más 
és más attitűdöt, hozzáállást, természetesen a sikeresség érdekében.

Ez a tréning azoknak szól, akik hatékonyabban, sikeresebben szeretnék vezetni a szervezetet, 
miközben különböző munka kulturális környezetet működtetnek. Ez a tréning szól azoknak 
is, akik szeretnék megérteni munkájuk során, hogy amilyen munkamódszerrel (hagyományos 
hierarchikus, vagy projekt) dolgoznak, annak milyen hatása, eredménye lehet, ha tudatosabban 
működtetik.

A tréning elemei:

- A szervezeti kultúra, annak jelentősége,

- A szervezeti kultúra és a munka kultúra kapcsolata,

-  Milyen munkamódszerekkel lehet hatékonyan működtetni egy szervezetet? – Tudja-e 
a vezetés, milyen hatása van a többféle munkamódszertan egyidejű alkalmazása? Miért 
érdemes ezzel foglalkozni?

- Fontos-e a hatékonyság szempontjából elemezni a munkamódszertanokat?

-  Ha projektekben történő munkáról beszélünk, felkészítünk-e azok vezetésére alkalmas 
menedzsereket? Mi a szervezeti hatékonysága annak, ha tudatosabban tervezünk ebben?

- A hatékony projekt működés

-  Miért érdemes bevonni a kollégákat az új munka módszertanok bevezetése előtt, alkalmazásakor?

- A munkacsoportok fejlődésének a fázisai, azok jelentősége

- A megértés művészete

- A hatékony együttműködés kulcstényezői
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1969-ben született Kecskeméten. Egyetemi tudását az ELTE-n sajátította el pedagógia, andragó-
gia szakon, média és mozgóképkultúra fakultáción. Majd elkötelezett ELTE-sként ugyanitt üzleti 
coach képesítést szerzett.

Sokféle munkakörnyezetben dolgozott a kezdeti években, kitartását azonban a pénzügyi szek-
torban eltöltött 21 év igazolja. Dolgozott közvetlen kapcsolattartóként ügyfélkezelésben, illetve 
sales oldalon egyaránt. Ezek a tapasztalatok kiváló alapokat teremtettek, ahhoz, hogy később 
a tudását HR oldalon kamatoztassa. Szakmai képzések fejlesztője, oktatója, majd szervezetfej-
lesztéssel, többféle szakmai területen kiválasztással, vezető fejlesztéssel foglalkozik, nemzetközi 
szakmai kapcsolatokat tart multikulturális környezetben. Sokat dolgozik vezetőkkel kiválasztási 
folyamatokban, sikeresen használja az AC/DC módszertant.

Coach-ként erősségének az odafigyelést, az aktív hallgatást tartja, az adott ügyfélre, problémára 
szabott módszertanokkal támogat.

Gyakorló hatha jóga oktatóként a legfontosabbnak tekinti a szellemi és fizikai rugalmasságot.

Súlyponti témái: tehetségmenedzsment, kiválasztás-támogatás, értékesítésfejesztés, munka- 
magánélet egyensúlya, vezetőfejlesztés.

A tréningprogram szakembere:
Fehér István tanácsadó-partner, HR szakértő,
szervezetfejlesztő, tréner, coach, Szoritész Bt.
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Hiánypótló rendezvény a piacon

Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 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
2017. OKTÓBER 6-IG 2017. OKTÓBER 7-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q  TUDATOS MUNKASZERVEZÉS VÁLTOZÓ 

MUNKAMÓDSZEREK MELLETT 
2017. NOVEMBER 21-22., BUDAPEST

219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft
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