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

www.indeed.best
praktycy w swoich dziedzinach

blended learning

rozwój kompetencji zawodowych

best partner to develop your crew

NARZĘDZIOWNIA MANAGERA
„Zaczynaj razem z dobrymi ludźmi. Wyłóż im reguły gry, bądź z nimi w ciągłym kontakcie,
motywuj ich i nagradzaj. Jeżeli wszystko to będziesz czynił sprawnie, nie może ci się nie udać.”

– Lee Iacocca
www.indeed.best

WSTĘP
Zdajemy sobie sprawę, że najważniejszą częścią orgnizacji są ludzie, dlatego bardzo przykładamy się do
rozwoju ich kompetencji zawodowych. Dziękujemy za zaufanie.
Skuteczny manager powinien nie tylko posiadać kompetencje związane z zarządzaniem, ale również
posiadać zestaw gotowych narzędzi wspierających jego pracę. W czasach, gdy warunki otoczenia są
bardzo zmienne, prawdziwy lider musi bardzo precyzyjnie komunikować się ze swoimi
współpracownikami oraz klientami, by unikać niepotrzebnych nieporozumień, które zawsze w jakiś
sposób wpływają na biznes. Narzędzia pokazane podczas szkolenia przez Pawła Bochnowskiego, pozwolą
lepiej zarządzać, dzięki pokazaniu i przećwiczeniu konkretnych narzędzi wspierających porozumiewanie
się zarówno werbalne jak i niewerbalne.
Na kolejnych stronach 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 grupy pracowników jednej firmy, przygotowany przez zespół Indeed, może być
oparte o konkretne pzypadki z historii firmy. Dzięki temu podczas spotkania możliwa jest wspólna praca nad
poprawą efektywności istniejących pracosów pod okiem konsultanta.
Zapraszamy do kontaktu.
Z pozdrowieniami
Paweł Bochnowski
Trener

Szymon Górnik
Założyciel Indeed

www.indeed.best

DLACZEGO NARZĘDZIOWNIA MANAGERA?

Zgodnie z wynikami badań jedynie 39% projektów zakończonych jest sukcesem. Czyli tylko 2 z 5 są dostarczone w uzgodnionym czasie, budżecie i zakresie.
Co zrobić by zwiększyć swoje szanse na sukces? Według badań – zadbać o nasze kompetencje miękkie.

41%
osób przyznaje, że powodem niepowodzeń
projektów są źle delegowane zadania oraz
niejasno określone cele

Za najważniejsze kryteria oceny sukcesu projektu
uznaje się:
• osiągnięcie zakładanego celu (zakres),
• w zaplanowanym czasie (czas),
• w ramach założonych kosztów (budżet),
• odpowiadającego zakładanym parametrom
jakościowym projektu (jakość).

30%
respondentów wskazało niską
komunikację jako przyczynę
niepowodzeń projektów

Czas

Jakość
Budżet

Zakres

27%
częściej braki w umiejętnościach
zarządzania Project Managerów
są przyczyną porażki projektów

Sukces projektu nigdy nie jest dziełem
przypadku,
lecz
pochodną
wielu
czynników, które są wzajemnie ze sobą
powiązane i współzależne. Za każdym
projektem stoją menedżerowie, którzy
wpływają na swoich współpracowników
nie tylko opracowanymi narzędziami, ale
przede
wszystkim
kompetencjami
miękkimi.

Źródło: The State of Scrum Report 2017 Edition, Scrum Alliance
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ZAKRES SZKOLENIA „NARZĘDZIOWNIA MANAGERA”
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DZIEŃ 2

WEBINARY

Zacznij od siebie
•
•
•
•
•

Menadżer vs Lider
Poziomy przywództwa wg Johna
Maxwella
Evidence Based Management
Twój styl przywództwa
Twoje heurystyki

Sytuacje sporne i dysfunkcje pracy
zespołowej
•
•
•
•
•

Pierwsze dni managera

Konflikt w zespole - źródła i przyczyny
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Wywoływanie konfliktu w zespole
Model dysfunkcji w zespole Patricka
Lencioniego
Przezwyciężanie dysfunkcji
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•
•
•
•
•

Expose
Adresowanie wątpliwości
Sformułowanie reguł i zasad
Poznanie interesariuszy
Twój cel jako menadżera

Rozwijanie i promowanie zespołu

•
•
•
•
•

Po czym poznać dobrego menadżera
Pair programming poza IT
Rozmowy okresowe OKR
Wzrost samoorganizacji zespołu
PR zespołu

Continous Improvement

•
•
•
•
•

Najważniejsza godzina w tygodniu
Ciągłe doskonalenie pracy zespołu
Ciągłe doskonalenie technik zarządzania
Autorefleksja i otwartość na krytykę
Model efektywnego menadżera wg
Google

ZAKRES SZKOLENIA „NARZĘDZIOWNIA MANAGERA”
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Informacja zwrotna
•
•
•
•
•

Modele informacji zwrotnej
Rozwój przez informacje zwrotne
Zmiana zachowań poprzez informację
zwrotną
Rozmowy okresowe
Budowanie kultury otwartości na
informację zwrotną

Sytuacje sporne i dysfunkcje pracy
zespołowej
•
•
•
•
•

Anonsowanie trudnych decyzji

Konflikt w zespole - źródła i przyczyny
Rozwiązywanie konfliktów w zespole
Wywoływanie konfliktu w zespole
Model dysfunkcji w zespole Patricka
Lencioniego
Przezwyciężanie dysfunkcji
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•
•
•
•
•

Dobór miejsca i czasu
Przygotowanie komunikatu
Zwalnianie pracownika
Spójność jako menadżer gdy nie zgadzamy
się z decyzją
Transparentność gdy nie możemy zdradzić
szczegółów

Rozwijanie i promowanie zespołu

•
•
•
•
•

Po czym poznać dobrego menadżera
Pair programming poza IT
Rozmowy okresowe OKR
Wzrost samoorganizacji zespołu
PR zespołu

Continous Improvement

•
•
•
•
•

Najważniejsza godzina w tygodniu
Ciągłe doskonalenie pracy zespołu
Ciągłe doskonalenie technik zarządzania
Autorefleksja i otwartość na krytykę
Model efektywnego menadżera wg
Google
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Podczas webinary uczestnicy:
AGENDA SPOTKANIA ONLINE
•
•
•

Sesja ewaluacji efektów działań uczestników
Opracowanie indywidualnych planów
wdrożenia wiedzy
Sesja Q&A

best partner to develop your crew

•
•
•

Wypracują swój własny plan zaimplementowania zdobytej
wiedzy podczas szkolenia.
Zweryfikują i porównają efekty w swoich zespołach po
wdrożeniu pierwszych narzędzi.
Będą mieć okazję dopracować proces adaptacji wraz
z trenerem.

PAWEŁ BOCHNOWSKI – EKSPERT INDEED
Ekspert w zakresie wdrażania zmian i zarządzania projektami nie tylko w dużych
korporacjach, ale również w startupach. Podczas warsztatów uwielbia dzielić się
konkretnymi i sprawdzonymi przez siebie narzędziami.
Paweł swoje doświadczenie i umiejętności na co dzień rozwija w dużych międzynarodowych
organizacjach z sektora finansów i energetyki. Aktualnie jest odpowiedzialny za zarządzanie
portfelem projektów w wielokulturowym środowisku banku inwestycyjnego w Londynie.
Jednocześnie dzieli się zdobytą w nich praktyczną wiedzą współpracując z lokalnymi firmami i
startupami. Jest on silnie zaangażowany w rozwój społeczności kierowników projektów,
współpracując z Project Management Institiute czy z Magazynem Zarządzania Projektami. Cały czas
stara się wychodzić do szerszego grona ludzi realizujących projekty poprzez swoje działania w
Toastmasters International, ASBIRO i FUAR. W swojej pracy wyznaje zasadę Continuous
Improvement, dlatego na szkoleniach dzieli się aktualnymi trendami, które sprawdził w działaniu w
swoich projektach. W wolnych chwilach realizuje się jako speaker i prowadzący różne wydarzenia,
zarówno kulturalne, jak i sportowe.
ekspert wspierający rozwój zarządzania portfelem projektów w jednym z banków
inwestycyjnych w Londynie
specjalista we wdrażaniu zmian w organizacji różnej wielkości

mentor wspierający rozwój startupów oraz prężnie współpracujący z NGO

dziennikarz współpracujący m.in. z magazynem Zarządzanie Projektami i portalem 4PM
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34

lat doświadczenia w zarządzaniu
projektami i wdrażaniu zmian
w organizacjach
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osoby - wielkość
zespołu, którym
bezpośrednio zarządza

16

godzin komentowania
meczy lacrosse w trakcie
World Games 2017

