Sukces zaczyna się tam gdzie kończy się strefa komfortu.
By coś zacząć, trzeba zrobić pierwszy krok.
Nie będziesz wiedzieć, dopóki nie spróbujesz.
Może właśnie nadszedł moment zmian do których
przymierzasz się od dłuższego czasu?
Dołącz do „Akademii Boss/kich”, którą powołaliśmy
na prośbę kobiet uczestniczących
w I i II Forum Bosskich. To one wskazały nam kierunek
rozwoju naszej idei.
W ankietach które otrzymaliśmy, powtarzała się potrzeba
warsztatów w kameralnym gronie, gdzie będzie można
pozyskać nie tylko wiedzę, ale i narzędzia do rozwijania
własnych kompetencji.
Opracowaliśmy więc listę zagadnień, zebraliśmy świetnych
szkoleniowców i ruszamy!

Na początek:

NARZĘDZIA
ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW
Prowadzenie: dr Dariusz Góras, z firmy doradczo-szkoleniowej „Maestrium”.
Termin: 20 marca 2020 r.
Czas trwania: 8h
Minimalna liczba uczestniczek: 18
Maksymalna liczba uczestniczek: 22
Cena: 470 zł (brutto)
W cenie: szkolenie, całodzienna przerwa kawowa, obiad

WPROWADZENIE:
Codziennie mierzymy się z różnymi problemami. Jedne z nich są często wynikiem
naszych działań lub ich braku, z kolei inne pojawiają się zupełnie niezależnie. Problemy są naturalnym składnikiem życia, a ich rozwiązywanie jedną z najważniejszych kompetencji. W biznesie twierdzi się wręcz, że nasza zdolność zarabiania
w dużym stopniu uzależniona jest od umiejętności rozwiązywania problemów.
Im bardziej radzisz sobie z problemami (naturalnymi przeszkodami w drodze do
celu), tym szybciej lub łatwiej osiągasz rezultaty. Na szczęście rozwiązywanie
problemów jest umiejętnością, którą możesz doskonalić, a to szkolenie może być
pierwszym krokiem jak to robić profesjonalnie.

CELE I KORZYŚCI:
• Poznasz proces rozwiązywania problemów jako proste zestawy narzędzi
i procedur, które pozwolą Tobie na znalezienie rozwiązań w pracy, biznesie
i życiu osobistym.
• Otrzymasz gotowe narzędzia mentalne, które praktycznie natychmiast
będziesz mogła wykorzystać w swojej pracy zawodowej.
• Docenisz ogromną wartość grupowego działania z innymi. Odkryjesz
znaczenie mądrości zbiorowej.
• Będziesz wiedziała jak przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową
problemu w Twojej firmie, procesie sprzedaży lub produkcji.
• Nauczysz się sprawnie porządkować i klasyfikować rozpoznane przeszkody,
trudności i bariery w realizacji zadań.
• Przekonasz się jak generować alternatywne rozwiązania: techniczne,
społeczne i organizacyjne w Twojej sprawie.
• Zrozumiesz i nauczysz się jak wartościować i nadawać priorytety
opracowanym pomysłom i rozwiązaniom.
• Doświadczysz, że znajomość narzędzi rozwiązywania problemów pozwala
w istotnym stopniu zwiększyć Twoją skuteczność osobistą i biznesową.

Dołącz do BOSS/KICH.
Do kobiet, które są dumne z tego co mają, co robią i jakie są.
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