INFORMACJE O INDEED
Trenerzy Indeed to eksperci-praktycy, którzy specjalizują
się w swoich dziedzinach. Połączyliśmy ich doświadczenia
w jednym zespole, aby spojrzeć na Twoją organizację
z różnych stron.
Współpracując z nami, zapewniasz sobie wsparcie
specjalistów, których kompetencje wpłyną na rozwój
potencjału zawodowego Twoich pracowników.

blended learning

doświadczenie praktyków

rozwój kompetencji biznesowych
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MANAGEMENT 3.0
„Zarządzaj systemem, nie ludźmi.”

– Jurgen Appelo
best partner to develop your crew

WSTĘP
Zdajemy sobie sprawę, że każdą organizację tworzą ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do rozwoju ich
kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.
W dzisiejszych czasach od managerów wymaga się o wiele więcej, ale równiez ich decyzje mają
bezpośrednie przełożenie na wyniki finansowe organizacji. Dodatkowo ich sposób komunikacji w zespole,
stosowania różnego rodzaju narzędzi wpływa również na atmosferę w pracy, Podczas szkolenia,
prowadzący Marek Bugiel, przeprowadzi certyfikowane szkolenie Management 3.0 pokazujące
najważniejsze obszary zarządzania. Dzięki wieloletniej pracy jako manager i konsultant, prowadzący
szkolenie, podzieli się również wieloma tajnikami zastosowania nowych umiejętności podczas zadań
praktycznych
Na kolejnych znajdziecie:
•
informacje o zespole trenerów Indeed,
•
szczegółowy zakres szkolenia,
•
profil trenera prowadzącego szkolenie.
Szkolenie poprowadzone przez trenera praktyka, przybliża najnowsze trendy w danej dziedzinie oraz
pokazuje przykłady z wieloletniego doświadczenia zawodowego.
Dedykowany warsztat dla zamkniętej grupy pracowników jednej firmy, przygotowany przez zespół Indeed
może być oparte o konkretne pzypadki z historii firmy i procesy w niej funkcjonujące. Dzięki temu podczas
spotkania możliwa jest wspólna praca nad poprawą ich efektywności pod okiek konsultanta.
Zapraszamy do kontaktu.
Marek Bugiel
Trener

Szymon Górnik
Założyciel Indeed
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ZAKRES SZKOLENIA „MANAGEMENT 3.0”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Management 3.0 i inne nowoczesne metodyki
zarządzania:

Motywacja zewnętrzna i wewnętrzna:
•

•
•

Management 1.0, 2.0, 3.0
Wprowadzenie do turkusowych organizacji

Wywieranie wpływu na złożone adaptacyjne
środowisko organizacyjne:

•

Efektywna informacja zwrotna:
•

•
•
•

Psychologiczne podstawy dotyczące zespołu
i ludzkich zachowań
Complexity Thinking – połączenie myślenia
systemowego oraz teorii złożoności
Cynefin framework – podział systemów ze
względu na złożoność

Przegląd teorii i podstaw psychologicznych
dotyczących motywacji
Ćwiczenie Moving Motivators jako narzędzie
do poznania motywacji swojej oraz zespołu

•
•

Zasady przekazywania informacji zwrotnej bez
przemocy
Feedback Wrap jako efektywne narzędzie
przekazywania informacji zwrotnej
Johari Window – czyli dlaczego feedback jest
ważny?
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ZAKRES SZKOLENIA „MANAGEMENT 3.0”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Budowanie systemu organizacji poprzez
wytyczanie granic:
•
•

Równanie Lewina - wpływ środowiska na
zachowanie pracowników i zespołu
Metafora ogrodnika – ćwiczenia praktyczne

Naukowe podejście do ulepszania – Scientific
Thinking
•

•

Improvement Kata – sposób na zdobywanie
i ulepszanie kompetencji na drodze
wielokrotnych prób i błędów
Celebration Grid – wizualne narzędzie
wspierające eksperymentowanie

Od delegowania zadań do delegowania
odpowiedzialności:
•

•
•

Omówienie zalet i różnych poziomów
delegacji w rzeczywistych sytuacjach
Delegation Poker – 7 poziomów delegacji
Wizualizacja poziomów odpowiedzialności za
pomocą Delegation board
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MANAGEMENT 3.0
Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:
•

Nowoczesnych trendów zarządzania i przywództwa; kultury organizacyjnej
i wprowadzania zmiany w działających przedsiębiorstwach, działach i zespołach

•

Rozpoznawać czynniki wspierające budowanie efektywnych organizacji

•

Podstawowych zagadnień psychologicznych zarządzania zmianą

•

Skutecznie wpływać na polepszenie organizacji, traktując ją jako złożony system,
rozpoznawać jego złożoność i stosować adekwatne praktyki

•

Zastosować w praktyce zasady dotyczące złożonych systemów adaptacyjnych.

•

Przewodzić organizacji wykorzystując skuteczne narzędzia interpersonalne
i organizacyjne zamiast wprowadzania substytutów przywództwa i biurokracji

•

Patrzeć szerzej na pracę swoich współpracowników, widząc w efektach ich pracy
wpływ otoczenia oraz ich osobowości

•

Doceniać zaangażowanie i pracę pracowników organizacji mimo niesprzyjającego
środowiska czy chwilowych wyników

•

Wykorzystywać motywację godnościową i niepieniężną do budowy angażującego
miejsca pracy, partnerskiej relacji oraz satysfakcji zawodowej

•

Przeprowadzać warsztaty eksplorujące motywację swoją i zespołu

•

Rozpoznawać czynniki wpływające na zmianę poziomu motywacji u siebie oraz
współpracowników
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MAREK BUGIEL – EKSPERT INDEED
Menedżer posiadający wieloletnie doświadczenie w międzynarodowych projektach.
Praktyk w dziedzinie zwinnego przywództwa, zarządzania zmianą w organizacjach oraz
budowania zespołów.

Marek przeszedł bardzo ciekawą drogę od programisty i Scrum Mastera, poprzez Managera
liniowego, Project Managera do Delivery Managera zarządzającego dużą ilością zespołów
projektowych. Tak szerokie doświadczenie pomaga mu lepiej doradzać osobom na różnych
stanowiskach w hierarchii organizacji. W swojej karierze zawodowej Marek prowadził projekty dla
największych niemieckich koncernów samochodowych. Wierzy, iż zmieniając siebie zmieniamy
świat, a takie podejście zachęciło go, aby samemu szkolić się od najlepszych w Monachium,
Frankfurcie, Paryżu oraz w Londynie. Jeden z pierwszych licencjonowanych trenerów Management
3.0 w Polsce. Uwielbia dzielić się wiedzą oraz doświadczeniem, a szczególnie inspiruje go praca z
zespołami oraz wzmacnianie przywództwa na każdym poziomie organizacji. W wolnym czasie lubi
coś stworzyć lub naprawić z wykorzystaniem narzędzi.
Członek klubu przemawiania i rozwijania umiejętności liderskich Toastmasters

Prelegent na konferencjach i współzałożyciel wrocławskiej grupy Management 3.0
Meetup
Prowadził projekty dla największych niemieckich koncernów samochodowych

Ekspert zarządzania zmianą oraz lider zwinnych transformacji

14
lat doświadczenia
w międzynarodowych
projektach IT

130
osób – największy
zespół, który prowadził

45
skrzynek w garażu
z narzędziami
do majsterkowania
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