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Kommunikáció: a sikeres 
csapatmunka kulcsa 
Irányítsa a munkatársi megbeszéléseket 
a közös cél felé!

A művezető „döntőbíró szerepe” 
a csoportban 
Mikor „kifizetődő” beavatkozni 
konfliktus esetén?

Kevesebb munkatárssal többet 
teljesíteni
Hogyan győzheti meg csapatát „nehéz 
időkben” és milyen módon teremtheti 
meg a csapatszellemet?
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Kommunikáció: a sikeres csapatmunka kulcsa –  Irányítsa a munkatársi 
megbeszéléseket a közös cél felé!
• Miként kommunikálja üzenetét egyértelműen, érthetően?
• Hogyan ismerje fel a konstruktív kommunikációt a demotiváló kommunikációval szemben?
• Mit kell mindenképpen elkerülnie egy munkatársi megbeszélés során? 
• Milyen (kommunikációs) eszközökkel tudja elnyerni munkatársai bizalmát a beszélgetések alkalmával?
• Mikre kell különösképpen figyelnie idősebb munkavállalókkal és gyakornokokkal folytatott beszélgetések esetén?
• Mely technikák alkalmazhatóak (hatékonyan) a célorientált megbeszéléseken különböző vélemények felmerülése esetén?
• Mit tegyen, ha valaki nem tudja, vagy nem akarja megértetni azt, amit mond?
• Melyek a tipikus feszültségi területek a munkatársakkal folytatott megbeszélések során?
• Iránymutatások nehéz társalgási szituációk esetére: felvételi-, felmondási-, bíráló beszélgetések és bértárgyalások
•  Ötletek és megoldások ellenállás kezelésére – Hogyan állítsa a munkatársakat saját oldalára azokban a helyzetekben, amikor megosztott a 

csoport?

A művezető „döntőbíró szerepe” a csoportban – Mikor „kifizetődő” 
beavatkozni konfliktus esetén?
• Hogyan ismerheti fel a csapattagok közötti konfliktusokat, még mielőtt kialakulnának?
• Mely helyzetekben kell a vezetőnek feltétlenül közbeavatkozni és mikor célszerű inkább kimaradnia?
• A konfliktusok eszkalációs fokozatai – a csendes szellőtől az orkánig
• Sportszerűtlen játékosok – mikor és hogyan mutassa fel „sárga lapját” a vezető?
• Mit jelent a tekintély? Mit eredményezhet, ha tekintélyelvű döntést hoz?
• Tippek és trükkök, hogyan maradjon nyugodt és magabiztos kellemetlen konfliktusszituációkban?
• Hogyan kezelje (legmegfelelőbben) munkatársai privát és fegyelmi jellegű problémáit? (alkoholfogyasztás, pontatlanság, gyakori betegállomány)
• Egészséges alternatívák bemutatása a haraggal és frusztrációval kapcsolatban

Visszajelzések adása és fogadása – Hogyan fordíthatja át a negatív konfrontációt 
pozitívba?
• Miért van szükség folyamatos visszajelzésekre?
• Visszajelzések és az önismeret
• A visszajelzések adásának alapszabályai
• A kétirányú kommunikáció – Hogyan fogadja a visszajelzéseket?

Kevesebb munkatárssal többet teljesíteni – Hogyan győzheti meg csapatát „nehéz 
időkben” és milyen módon teremtheti meg a csapatszellemet?
• Miként lehetséges azonos befektetéssel többet kieszközölni: hogyan növelhető a személyes teljesítmény hatékonysága?
• Ön-motiválás támogatása: hogyan tudom elérni, hogy a munkatársak önmagukat és egymást motiválják?
• Mi fontos a munkatársak számára? Milyen ingereket lehet tudatosan bevetni, hogy aktiváljuk ezeket a mozgatórugókat?
• Miért viselkednek másként emberek ugyanabban a szituációban?
•  Megállapodás az elvárt teljesítményről: Hogyan lehet egyszerűen, de célravezetően kommunikálni a munkatársak felé a megnövekedett teljesít-

mény-elvárást?
•  Ki a frusztráció, a rosszindulat és a harag csapdájából! Milyen eszközök állnak egy vezető rendelkezésére, hogy megfelelően kezeljen bizonyos 

emberi helyzeteket, viselkedési formákat?
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A tréning szólni kíván: 
❯ termelési vezetőknek/ irányítóknak, részlegvezetőknek
❯ üzemvezetőknek, gyáregység, telephely vezetőknek
❯ műszakvezetőknek, művezetőknek, termelési csoportvezetőknek
❯ minőségbiztosítási, karbantartási vezetőknek.
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A két nap trénere:  
SZÉKELY TAMÁS, Operatív igazgató, Vezető tréner, Tréning Centrum Magyarország Szervezetfejlesztési és Képzési Kft.

A Széchenyi István Egyetemen mérnöki, a Budapesti Műszaki Egyetemen tanári diplomát szerzett. NLP területén mesterdiplomá-
val  rendelkezik. A Tréning Centrum Magyarország egyik alapító tagja. Közel két évtizede foglalkozik oktatással, készségfejlesz-
tő tréningek megtartásával, fejlesztési programok kidolgozásával, vezetési tanácsadással, tagja különböző szervezetfejlesztési 
projekteknek. Szakmai munkájáról bővebben a www.treningcentrum.hu oldalon tájékozódhatnak. Szakterületei: vezetői kom-
petenciák fejlesztése, személyes tanácsadás – coaching, értékesítés fejlesztés és támogatás, szervezeti és személyek közötti 
kommunikáció, trénerképzés, időgazdálkodás és feladatmenedzsment, együttműködés hatékonyságának növelése.

VÁLLALATI BELSŐ

KÉPZÉSEK
3 érv, amiért érdemes az IIR vállalati kihelyezett 
képzéseit választani:

1   Képzések egyedi igényekre specializálódva

2   Kiváló előadók, legyen szó akár hazai vagy 
nemzetközi szakemberekről

3 Alacsonyabb költség, nyílt képzési formákhoz képest

Találkozott már olyan helyzettel, hogy egy képzés 
számos munkatársának alkalmas lett volna, ám 
idő/kapacitás/képzési keret szűkében nem 
tudott mindenki részt venni rajta? Ha erre a 
kérdésre IGEN a válasza, akkor Önnek ajánljuk 
vállalati belső képzéseinket.

IIR

További részletes információkért látogasson el honlapunkra: www.belsokepzesek.hu 
és vegye fel velünk a kapcsolatot: Lukácsi Ágnes | +36-70-703-5465 www.belsokepzesek.hu +36-70-703-5465



Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Steib Katalin 06-70/619-0993

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. MÁJUS 19-IG 2017. MÁJUS 20-TÓL

Ár Megtakarítás Ár
q  VEZETŐI KOMPETENCIA A TERMELÉSBEN: 

2017. JÚLIUS 5-6., BUDAPEST  219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft
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