PERSONAL LEADERSHIP
Informacje o usłudze
Czy usługa może być dofinansowana?

Tak

Sposób dofinansowania

wsparcie dla osób indywidualnych
wsparcie dla przedsiębiorców i ich
pracowników

Rodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Podrodzaj usługi

Usługa szkoleniowa

Dostępność usługi

Otwarta

Numer usługi

2018/03/23/7327/148821

Cena netto

2 000,00 zł

Cena brutto

2 460,00 zł

Cena netto za godzinę

166,67 zł

Cena brutto za
godzinę

205,00

Usługa z możliwością dofinansowania

Tak

Liczba godzin usługi

12

Termin rozpoczęcia
usługi

2018-05-14

Termin zakończenia
usługi

2018-05-15

Termin rozpoczęcia
rekrutacji

2018-03-26

Termin zakończenia
rekrutacji

2018-05-10

Maksymalna liczba uczestników

40

Kategoria główna KU

Zarządz. zas. ludzkimi

Podstawa uzyskania wpisu w zakresie
świadczenia usług współfinansowanych

Certyfikaty:
Standard Usługi Szkoleniowo-Rozwojowej PIFS
SUS 2.0

Czy usługa pozwala na zdobycie kwalifikacji lub
części kwalifikacji zarejestrowanych w ZRK?

Nie

Czy usługa pozwala na uzyskanie kwalifikacji
innych niż kwalifikacje zarejestrowane w ZRK?

Nie

Czy usługa prowadzi do nabycia kompetencji?

Tak

Informacje o podmiocie świadczącym usługę
Nazwa podmiotu

SENSE CONSULTING SPÓŁKA Z
OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Osoba do
kontaktu

Julia Ratajewska

E-mail

j.ratajewska@senseconsulting.pl

Telefon

533 438 989

Cel usługi
Cel biznesowy
Celem biznesowym szkolenia jest wypracowanie w ciągu najbliższego roku dwóch ulepszonych
metod zarządzania zespołem i zwiększenie efektywności osobistej w ciągu 6 miesięcy.

Cel edukacyjny
Celem edukacyjnym jest poznanie przez uczestników szkolenia metod zarządzania sobą, zespołem i
organizacją. Uczestnicy szkolenia rozwiną swoje umiejętności przywódcze poznając siebie i swoje
talenty. Uczestnicy wyposażeni zostaną w wiedzę na temat metodologii Talent Dynamics co wpłynie
na zwiększenie świadomości skutecznej komunikację w zespole.

Szczegółowe informacje o usłudze
Ramowy program usługi
Moduł I
1. Profilowanie psychometryczne – jakim typem lidera jesteś?
2. Model Talent Dynamics
Moduł II
3. Tworzenie wizji, misji i wartości firmy
4. Questions and Answers
Moduł III
5. Wyznaczanie celi
6. Tworzenie strategii
Moduł IV
7. Skalowanie biznesu – Model Wealth Dynamics Spectrum – teoria
Moduł V
8. Skalowanie biznesu – Model Wealth Dynamics Spectrum – ćwiczenia

Efekty usługi (produkty), efekty uczenia się/kształcenia

Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę z zakresu metodologii Talent Dynamics.
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność skutecznej komunikacji w zespole.
Uczestnik szkolenia pozna metody zarządzania sobą i zespołem, a także organizacją.
Uczestnik szkolenia nauczy się skutecznych metod z zakresu wywierania wpływu.
Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność negocjacji w kontekście złożonych relacji.
Uczestnik szkolenia będzie potrafił przewodniczyć innowacji.
Uczestnik szkolenia będzie potraﬁł poprawić zdolność budowania relacji z innymi poprzez poznanie
swoich talentów oraz różnic pomiędzy profilami.
Uczestnik szkolenia jest zdolny do zwiększenia własnej produktywności oraz satysfakcji z pracy i życia
osobistego.
Uczestnik szkolenia zwiększy swoją świadomość w budowaniu swojego autorytetu, będzie
przygotowany do nowych wyzwań.

Grupa docelowa
Szkolenie kierowane jest dla osób na stanowiskach menadżerskich, kierowniczych oraz osób chcących
rozwijać swoje umiejętności przywódcze.

Materiały dydaktyczne
Uczestnik otrzyma długopis, profesjonalny skrypt z materiałami i ćwiczeniami, własny
kilkudziesięciostronicowy raport opisujący indywidualny proﬁl osobowości na bazie Talent Dynamics
oraz certyﬁkat ukończenia szkolenia. W koszcie usługi mieści się wykonanie testu, który pozwoli na
wygenerowanie raportu Talent Dynamics.

Harmonogram
LP

Przedmiot / Temat
zajęć

Data realizacji
zajęć

Godzina
rozpoczęcia

Godzina
zakończenia

Liczba
godzin

1

Moduł I

2018-05-14

09:00

11:00

2:00

2

Moduł 2

2018-05-14

11:00

13:00

2:00

3

Moduł 3

2018-05-14

13:00

15:00

2:00

4

Moduł 4

2018-05-15

09:00

12:00

3:00

5

Moduł 5

2018-05-15

12:00

15:00

3:00

Osoby prowadzące usługę
Imię i nazwisko

Katarzyna Jagiełło

Obszar specjalizacji

Od pięciu lat realizuje dedykowane usługi
rozwojowe takie jak szkolenia, coachingi,
konsultacje, doradztwo w oparciu o metodologię
Talent Dynamics.

Doświadczenie zawodowe

Performance Consultant metodologii Talent
Dynamics od 2015 r. Członek Entrepreneurs
Institute. Na ponad 15-letnie doświadczenie
zawodowe składa się zarówno praca w
międzynarodowych korporacjach, jak i kilkuletnie
prowadzenie własnej firmy. Ukończyła Finanse i
Bankowość oraz Studia Podyplomowe z
Kształtowania

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Przeprowadziła ponad 500 godzin odbytych
konsultacji.

Wykształcenie

Ukończyła Finanse i Bankowość oraz Studia
Podyplomowe z Kształtowania Umiejętności
Przywódczych w Szkole Głównej Handlowej.

Imię i nazwisko

Patryk Bendor

Obszar specjalizacji

Global Partner Talent Dynamics od 2015 r.
Członek Entrepreneurs Institute. Specjalizuje się
w projektowaniu i prowadzeniu usług
rozwojowych podnoszących kompetencje
osobiste i menadżerskie w szczególności w
oparciu o profile Talent Dynamics.

Doświadczenie zawodowe

Obejmował kluczowe stanowiska w największych
firmach odszkodowawczych w Polsce.

Doświadczenie w świadczeniu tego typu usług

Od trzech lat realizuje dedykowane usługi
rozwojowe takie jak szkolenia, coachingi,
konsultacje, doradztwo w oparciu o metodologię
Talent Dynamics. D Ponad 160h warsztatów i
ponad 200h konsultacji.

Wykształcenie

Absolwent wydziału prawa na Europejskiej
Wyższej Szkole Prawa i Administracji w Warszawie
przy Instytucie Nauk Prawnych PAN. Aktualnie
uczęszcza do studium podyplomowego Akademia Psychologii Przywództwa Jacka
Santorskiego.

Lokalizacja usługi

Adres:
Oleńki 20
42-200 Częstochowa, woj. śląskie
Szczegóły miejsca realizacji usługi:

Warunki logistyczne:

