
 

 

 

 

 

AKADEMIA MANAGERA 
Postrzegaj swoich ludzi jako całość, na którą składa się życie 
zawodowe i prywatne. Traktuj ich jak partnerów biznesowych. 
Obalamy mit skuteczności zarządzania kijem i marchewką. 
Zarządzaj Twoim zespołem odpowiedzialnie! 
 
 
 
 
 
DLA KOGO REKOMENDUJEMY SZKOLENIE? 
 
Szkolenie jest  adresowane do osób kierujących zespołami sprzedaży jak 
również  takich, które tymi zespołami będą  kierować . 
 
 
CZEGO SIĘ  DOWIESZ? 
 

•  Jak budować  autorytet  managera 
•  Jak właściwe konstruować i  komunikować  cele 
•  Jak monitorowanie realizację  zadań 
•  Jak wdrożyć  nowego pracownika w struktury zespołu 
•  Jak zarządzanie poprzez KPI 

  
 
JAKĄ  WARTOŚĆ WYNIESIESZ? 
 

•  Podstawy Coachingu Managerskiego 
•  Sposoby nagradzania i  wyciągania konsekwencji  
•  Radzenie sobie z negatywnymi emocjami w zespole 
•  Komunikowanie t rudnych decyzji  
•  Rozwiązywanie konfliktów w zespole 
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JAKĄ  JEST IDEA TEGO SZKOLENIA? 
 

•  Eksponuje największe i najczęstsze wyzwania,  z którymi mierzą  
s ię  managerowie na swojej  drodze zawodowej 

•  Zbudowane jest na bazie ponad 20 letnich doświadczeń 
zawodowych oraz bezpośredniej  współpracy z kadrą  zarządzającą  
w firmach, dzięki czemu podejmowane z uczestnikami 
zagadnienia są „z życia wzięte” 

•  Oparte jest  w 85% czasu na pracy nad „case study” przy wsparciu 
2 trenerów, co zapewnia możliwość  indywidualnego podejścia do 
zadań  wykonywanych przez uczestników 

 
 
 PROGRAM SZKOLENIA: 
 

•  Przeprowadzenie pierwszego spotkania z zespołem, czyli  
wyg łoszenie expose 

•  Umiejętność przygotowania agendy spotkania 
•  Formułowanie celu w oparciu o model  S.M.A.R.T 
•  Skuteczne komunikowanie celu 
•  Monitorowanie celu 
•  4-ro poziomowy model wdrażania pracownika 
•  Zadawanie pytań  w oparciu o model  kartezjański 
•  Plan naprawczy a motywacja pracownika 
•  Umiejętność  pracy z kluczowymi wskaźnikami efektywności 

i  umieję tność  samodzielnego definiowania KPI 
•  Powołane reakcje w sytuacj i braku realizacji  celów 
•  Priorytety managerskie w obszarze pracy z zespołem 
•  Rozmowy nagradzające oraz dyscyplinujące 
•  Przekazywanie trudnych informacji 
•  Jak radzić  sobie z zachowaniem malkontenta 
•  Jak przeprowadzić  rozmowę  derekrutacyjną 
•  Rozmowa monitorująca 

 
 

 
 
 

Realizacja szkolenia 
przewidziana jest  na 3 dni  
szkoleniowe. 
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KONTAKT:  

Więcej na: ht tps://www.petrosduo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


