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A tréning fókuszában:
•  Asszisztens a vezető és a munkatársak között 
• Meggyőző kommunikáció „kifelé”
• Konfliktusok vizsgálata
•  A vezetőség tehermentesítése idő- és stressz-

menedzsment eszközökkel
• A meggyőzés művészete
• Meggyőző delegálás
•  Önérdek-érvényesítés a feladattervezésben
• Stresszmenedzsment
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I. Eredményes kommunikáció és tárgyalástechnika 

1.  Asszisztens a vezető és a munkatársak között. Erősítse szerepét tudatos tárgyalási 
partnerként hatékony kommunikációs eszközökkel

•  Kommunikációs stílusok és azok felismerhetőségei
•  A tiszta és egyértelmű kommunikáció jellemzői 
•  Hangolódjon tudatosan beszélgetőpartnerére: Felkészülés a konstruktív konfrontáció tudatos alkal-

mazására a céltudatos kommunikációban. 
•  Érvelés – Sajátítson el eredményes technikákat!
•  Visszacsatolás – az optimális visszajelzésadás alapjai és a visszajelzés lehetőségének feltérképezése!  

2.  Meggyőző kommunikáció „kifelé”. Hogyan bánjon magabiztosan és kompetensen az üzleti 
partnerekkel és az ügyfelekkel?

•  „Win / win” és „win / lose” végeredmények – hogyan lehet olyan helyzeteket létrehozni, amelyek 
minden érintett fél számára elfogadhatóak? 

•  Tárgyalási szituációk – Fejlessze tökéletesre az üzletfelekkel és az ügyfelekkel való egyéni bánás-
módját a telefonos kommunikáció során!

•  Panaszkezelés – Tanulja meg a nehezen kezelhető ügyfelekkel való helyes bánásmódot az egyen-
súly érzékelése és a közös megoldásra törekvés attitűdjének megértése és elsajátítása által!

•  Helyettesítés – Vegye át felelősségteljesen főnöke helyettesítésre nyújtó felhatalmazását!

II.  Konfliktuskezelés. Konfliktusok vizsgálata. Ismerje fel a konfliktusok okait és a lehet-
séges következményeket

•  Ismerje meg egyéni konfliktuskezelési stratégiáit és bővítse megoldásainak tárházát!
•  Lépjen fel tudatosan és határozottan az ügyvezetés „meghosszabbított karjaként”!
•  A hatalmi pozíció „előszobája” – Használja ki a lehetőségeit informális vezetői szerepekben!
•  Hogyan tarthatja kézben a csapat és az ügyvezetés közötti problémákat és feszültségeket diplo-

matikus készségeivel?

III.  A vezetőség tehermentesítése hatékony idő- és stresszmenedzsment eszközökkel. 
Főnök és asszisztens: legyen mindig profi csapat! 

1. Ismerje meg saját és főnökének munkastílusát! 
•  Miben rejlenek erősségeik és gyengeségeik?
•  Hogyan tudja aktívan tehermentesíteni vezetőjét? 
•  Milyen készségek elsajátítására van szükség, hogy még jobban tudják támogatni őket? 

Hogyan készüljön fel az asszisztens a vezetőváltásra?
•  Hogyan ismerje meg az új főnöke személyiségét, elvárásait?
•  Hogyan alkalmazkodjon felettese személyiségéhez és munkastílusához?
•  Miként lehetnek ismét ketten összeszokott „team”?
•  Hogyan fogadtassa el magát mielőbb az asszisztens az új felettesével?
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2. Prioritások kezelése 
•  Állítsa fel a prioritásokat és tanulja meg megkülönböztetni a fontosat a nem fontostól! 
•  Tipplista – Hogyan tudja tartalékenergiáit ismét mozgósítani? 
•  Szünetek – Töltse hatékonyan a szüneteket – ismerjen meg és alkalmazzon stresszoldó technikákat!
•  Becsülje meg a feladatira szükséges időkereteket és iktassa ki az időrabló tevékenységeket!
•  Elvárások – Elemezze saját időmenedzsmentjét és hangolja össze főnöke elvárásait a saját magá-

val szemben felállított elvárásokkal!

3. Meggyőző delegálás - Alkalmazza tudatosan a meggyőzés művészetét
•  Mit jelent a delegálás és kinek delegálhat egy vezető asszisztens? Milyen típusú feladatokat tudnak 

mások is átvenni?
•  Felelősségek, illetékességek megállapítása

4. Önérdek-érvényesítés az idő- és feladattervezésben és annak megvalósításában 
•  A nem-et mondás művészete
•  A visszautasítás kezelése 

5. Stresszmenedzsment eszközök
•  Ismerje fel a külső, illetve saját maga által generált stresszfaktorokat és időben védekezzen ellenük!
•  Stratégiák a stressz kezeléséhez – találja meg a megfelelő alternatívákat!
•  Gyakorlatok és módszerek a kikapcsolódáshoz

Az Ön trénere
Dr. Ruzsa Dóra, pszichológus, tréner 

Dóra több mint 10 éve oktat és fejleszt. Már az egyetemi évei alatt vezetéstámogató coachként nyújtott pszicho-
lógiai szupportot beavatkozó állományú tűzoltóparancsnokoknak, trénerként pedig készségfejlesztő tréninge-
ket tartott beavatkozó állományú beosztott tűzoltóknak.

Sikeresen elsajátította, hogyan lehet krízishelyzetben jól és gyorsan dönteni, idő- és felelősségnyomásban haté-
konyan dolgozni. Emellett kutatta és oktatta, hogy akut válsághelyzetben hogyan lehet legyőzni és feldolgozni 
a stresszt. 

Disszertációját a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katonai Műszaki Doktori Iskolájában védte, tűzoltók specifikus 
és nem specifikus stresszforrásai, stressztünetei és stresszkezelési mechanizmusok témájából.

Jelenleg a Nemzeti Közszolgálati Egyetem vezetői képzésfejlesztője, trénere. Jelenlegi kutatási területe és gya-
korlati témája a kompetenciaalapú közszolgálati vezetőképzés. Részleteiben a meglévő képzési rendszer gya-
korlati beválásának vizsgálata, átalakítása, új programok fejlesztésében való részvétel.

Tűzoltóférjével (aki szintén vezetői feladatokat lát el a beavatkozások során) 4 pici gyermekük van, akik közül 
a legnagyobb még nincs 5 éves, úgyhogy a „vezetést” és fejlesztést még otthon sem hagyja abba.

„Dóra egy üzleti reggelin előadóként olyan szenvedéllyel beszélt a pszichológusi tevékenységéről, valamint az 
akkor frissen megjelent könyvéről, hogy akkor és ott kaptam konkrét inspirációt a megírandó könyvemmel kap-
csolatban. Ez a pillanat volt a gyújtósa annak, hogy másfél évvel később megszülessen. Ez az inspiráló pillanat 
fordulópont volt az életemben. Köszönöm, kedves Dóra, hálás vagyok érte. Dr. Kiss Edit, a Fordulópontok I. című 
kötet egyik szerzője.

„Kedves, lehengerlő, magával ragadott!”

„Rendkívül rugalmas, felkészült és érthető tréner.”

„Életvidám, jó vele együtt dolgozni és felkészült!”



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!
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