
Termín: 16.11.2021, 09:00-12:30

Termín: 23.11.2021, 09:00-12:30

Kdo s námi roste
“A nás to s nimi baví”

www.inpram.cz

Termín: 30.11.2021, 09:00-12:30

Uřiďte své talenty
Dokážete si představit, že práce,
kterou vykonáváte je zároveň i vaší vášní?
Kombinací prověřené metodiky
CliftonStrengths od Gallupu a našeho
vlastního know how, Vám ukážeme,
jak stavět rozvoj na silných stránkách.

Budeme:
   Poznávat své talenty skrze autodignostiku talentových skupin
   Učit se pracovat s tím, na co máme přirozeně talent
   Poznávat, jak talenty využít pro práci v týmu, dlouhodobě
   snižovat fluktuaci, zvyšovat motivaci a angažovanost zaměstnanců
   Stavět svůj pracovní styl na tom, co nám přirozeně jde, baví nás to
   a jsme v této oblasti schopni dosahovat nadprůměrných výsledků

Dozvíte se:Culture building
Věděli jste, že úspěch a stabilita firmy
stojí na firemní kultuře? Na tomto
workshopu se naučíte rozlišovat kulturní
stupně lidí, získáte praktické kroky
co dělat s jednotlivci proto, abyste
kulturu budovali. Pochopíte význam
hodnot a propojenost mezi tím,
co je pro firmu a zaměstnance opravdu důležité.

   Jak budovat kvalitní firemní kulturu a udržet či získat
   ty nejlepší lidi na trhu
   Jak funguje model Kmenového vůdcovství (Tribal Leadership)
   a jak budovat spolupracující týmy se zápalem pro věc
   Jak na základě budování společných hodnot dle metodiky
   Barrett Values Centre úspěšně zvládat dramatické změny

Naučíte se:Hybrid Leadership 
Změna jako příležitost – naučte se
využít kombinaci práce z domova
a kanceláře. Dosáhněte ve Vašich
týmech většího výkonu s menší zátěží
pro jednotlivce. Vylepšete svůj manažerský
styl tak, abyste v hybridních týmech
dokázali udržet motivaci, angažovanost
a týmového ducha.

   Jak v hybridním týmu udržet motivaci, co s týmem dělat
   z kanceláře a co si nechat na Home Office
   Jak v hybridním týmu budovat nejdůležitější leadershipové
   hodnoty – Důvěru, Soucit, Stabilitu a Naději
   Jaké softwarové nástroje vám mohou nejvíce pomoci
   Spoustu dalších Best Practice, které jsme získali při vzdálené
   spolupráci s desítkami českých i zahraničních organizací

Tréninky jsou zdarma

Registruj se na emailu:

dominika.sucha@inpram.cz
předmět emailu: „Jdu do toho”

   On-line, Microsoft Teams a Mural
   Max 2 lidi z jedné organizace

UKÁZKOVÉ TRÉNINKY

POZNEJTE NAŠI PRÁCI


