
 

SET DLA PROFESJONALISTÓW

MENADŻER TO ZAWÓD

Rozwijanie przywództwa w oparciu 

o Model DNA Menadżera® 



SZKOLENIA JAKIE REALIZUJEMY
DLA NASZYCH KLIENTÓW



DLACZEGO
WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ?

Dlatego, że już najwyższa pora odejść od modelu gloryfikującego obraz

menadżera, który ma charyzmę i potrafi porwać za sobą ludzi

przynajmniej tak, jak William Wales, grany przez Mela Gibsona w obrazie

„Braveheart”. Owszem, na najwyższych stanowiskach organizacja może

potrzebować charyzmatycznych menadżerów, ale nawet tam liczą się

przede wszystkim ich kompetencje i osiągane dzięki nim rezultaty. W

dalszej kolejności, za efektywność organizacji odpowiada przede

wszystkim średnia kadra menadżerska. Od kompetencji tych ludzi zależy

jakość pracy pracowników zatrudnionych w firmie. Znaczenie ma sposób

rekrutacji, wdrożenia, stawiania celów, wspierania, monitorowania efektów

i jak trzeba wyciąganie konsekwencji w stosunku do tych, którzy nie

spełniają oczekiwanych standardów pracy.

W interesie każdej organizacji jest jak najlepsze przygotowanie

menadżerów do pełnionej przez nich roli. Wyposażenie ich w takie

kompetencje i narzędzia, które będą służyły rozwojowi firmy, a więc

wdrożenie ich w zawód menadżera.

W trakcie 6-godzinnego szkolenia zaprezentujemy przykłady

konkretnych rozwiązań wdrażanych w różnych organizacjach. Pokażemy

wiele gotowych narzędzi – opisów stanowisk, formularzy rekrutacyjnych i

diagnostycznych – wspierających budowanie i rozwój kompetencji

efektywnej kadry menadżerskiej w organizacjach biznesowych



CO GWARANTUJEMY?

 
Program szkoleniowy przygotowany w oparciu o autorski Model DNA

Menadżera® i Model SET®. 

 

Certyfikowanego Trenera i Coacha – menadżer z doświadczeniem 

w zakresie rozwijania kompetencji menadżerskich.

 

Materiały dla uczestników wraz z zestawem przykładowych narzędzi 

i formularzy.

 

BEZPŁATNE konsultacje merytoryczne dla każdego z uczestników

szkolenia.

 

 

 

"Stwarzamy możliwości do rozwoju kreując niebanalny

klimat do dokonywania trwałych i odważnych zmian".

Misja Grupy SET

 
 

DLA KOGO?

 
Szkolenie przeznaczone jest dla osób zatrudnionych na stanowiskach

kierowniczych, dla właścicieli firm, którzy mają w swoich strukturach

menadżerów oraz dla tych, którzy odpowiadają w firmach za rozwój kadry

menadżerskiej.

Co i dla kogo?



Co w programie?

Współczesne, skuteczne przywództwo:

Zarządzanie a przywództwo.

Koncepcje, które się nie sprawdziły.

DNA Menadżera – równowaga między relacjami a biznesem.

Rozwój kompetencji menadżerskich:

Warunki skutecznego rozwoju kompetencji menadżerskich.

Etapy zmiany i nabywanie wprawy.

Wsparcie organizacji.

Budowanie pozycji lidera z wykorzystaniem gier statusowych:

Podstawy gier statusowych.

Znaczenie dynamicznej gry statusem.

Kiedy sprawdza się gra na wysoki a kiedy na niski status.

Szkolenie ma charakter warsztatowy.

Program obejmuje następujące zagadnienia:



Wymagania techniczne

Sprzęt: komputer z kamerą i mikrofonem (wbudowane lub

zewnętrzne). Podczas szkolenia pracujemy z włączonymi kamerami. 

Połączenie z Internetem: połączenie z Internetem o minimalnych

parametrach: pobieranie 5 mb/s, i wysyłanie minimum 1 mb/s.

Prędkość swojego Internetu możesz sprawdzić tu:

https://www.speedtest.net 

Miejsce do pracy: pomieszczenie, w którym będziesz mieć stabilny

sygnał WiFi i warunki do spokojnej rozmowy wideo. 

Aplikacja: Przed rozpoczęciem szkolenia pobierz i zainstaluj aplikację

ZOOM. Znajdziesz ją na tej stronie: https://zoom.us Aplikacja jest

bezpłatna i bezpieczna; nie przesyła żadnych Twoich prywatnych

informacji do nas. 

UWAGA: Aplikacja jest również dostępna na telefon lub tablet.

Jednocześnie zalecamy by korzystać z aplikacji na komputer. Umożliwi

to pełny udział w warsztatach. Zachęcamy do jak najszybszego

instalowania ZOOM’a, żeby nie robić tego na ostatnią chwilę przed

szkoleniem.

https://www.speedtest.net/
https://www.speedtest.net/
https://zoom.us/


Kontakt do nas!

Szczegółowych informacji ma temat warunków uczestnictwa udziela:

Karolina Skowron 

Koordynator Projektów SET Biznes®

Tel.: +48 536 563 228 

E-mail: karolina.skowron@grupaset.pl

WWW: www.grupaset.pl


