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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Manager: Początek
„Lider to ktoś, kto zna drogę, idzie drogą i pokazuje drogę.”

– John C. Maxwell
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.
Rozwój każdej organizacji wiąże się z rozwojem jej pracowników. Dlatego tak ważne jest ich odpowiednie
przygotowanie na każdym szczeblu kariery zawodowej, a w szczególności na stanowisku kierowniczym.
Podczas szkolenia, prowadzący Marek Bugiel, pokazuje nie tylko niezbędne narzędzia do pracy lidera, ale
również uczy jak wykorzystać je w praktyce i budować autorytet skutecznego przywódcy. Dzięki swojemu
wieloletniemu doświadczeniu na różnych stanowiskach wie jak wspierać samoorganizację w zespołach,
delegować zakresy odpowiedzialności oraz dawać konstruktywną informację zwrotną.
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 oparty 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 „Manager: Początek”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Nowa rola – nowe wyzwania:
•
•

•

Jakim przywódcą jestem?

Co się zmienia w pracy biorąc pod uwagę
nowe obowiązki w roli managera?
Najważniejsze zadania, fundamenty pracy
oraz zalety i wady bycia oddpowiedzialnym za
wyniki
Nowe podejscia do zarządzania

•
•
•

Odkrycie najważniejszych i indywidulanych
wartości w roli lidera
Jakim liderem jestem?
Mój archetyp lidera

Efektywna komunikacja kluczem do sukcesu:
•
•
•

Podstawowe zasady skutecznej komunikacji
Przegląd i dobór strategii komunikacji
Wybór optymalnego sposobu komunikacji dla
zespołu
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ZAKRES SZKOLENIA „Manager: Początek”

DZIEŃ 1

DZIEŃ 2

Konstruktywna informacja zwrotna:
•
•
•

Zasady przekazywania informacji zwrotnej bez
przemocy
Feedback Wrap jako efektywne narzędzie
przekazywania informacji zwrotnej
Johari Window – czyli dlaczego feedback jest
ważny?

Delegowanie zakresów odpowiedzialności:
•
•
•

Omówienie zalet i różnych poziomów
delegowania w rzeczywistych sytuacjach
Delegation Poker – 7 poziomów delegowania
Wizualizacja poziomów odpowiedzialności za
pomocą Delegation board

Zwiększanie motywacji zespołu:
•
•

Przegląd teorii motywacji
Ćwiczenie Moving Motivators jako narzędzie
do poznania motywacji swojej oraz zespołu

best partner to develop your crew
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Manager: Początek

Podczas warsztatów uczestnicy nauczą się:
•

Kluczowych kompetencji menedżerów

•

Unikać najczęściej popełnianych błędów

•

Korzyści wynikających z udoskonalania własnego środowiska pracy

•

Swoich mocnych i słabych stron, aby wzmocnić swój rozwój po szkoleniu

•

Fundamentów współodpowiedzialności w zespole

•

Czynników motywujących jednostki i ich wpływ na funkcjonowanie w zespole

•

Udzielania informacji zwrotnej w sposób budujący relacje i powodujący rozwój zespołu
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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
Wspierał prowadzenie projektów 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

best partner to develop your crew

9

