Akademia Zwinnej Liderki Moduł 7
Rozwój liderki. Zwinne budowanie kariery
Podczas warsztatów Akademii Zwinnej Liderki zdobędziesz wiedzę i narzędzia jak być
autentycznym i świadomym liderem w nieustannie zmieniającym się świecie. Jak
prowadzić inicjatywy dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości, jednocześnie nie
rezygnując z zamierzonych korzyści.
Głównym celem Akademii Zwinnej Liderki jest rozwijanie autentycznych i świadomych
liderek, które następnie będą tworzyć optymistyczne i szczęśliwe miejsca pracy. Warsztaty
pomogą zrozumieć, co oznacza autentyczne przywództwo, stosować je w praktyce oraz
dbać o rozwój kompetencji i zachowań przywódczych u siebie i innych.

Cel warsztatu

Podczas warsztatu uczestniczki:
• zapoznają się z modelem zwinnego budowania kariery
• zbadają to, co jest dla nich ważne
• przygotują wizję rozwoju kariery i sposób realizacji
• przećwiczą narzędzia budowania kariery
Po ukończeniu warsztatów uczestniczki będą potrafiły:
• tworzyć plan swojej kariery i reagować na w optymalny sposób na zmieniające się
okoliczności
• wykorzystać wiedzę dla osiągnięcia sukcesu i szczęścia

Program ramowy

1. Kariera w świecie VUCA
2. Model zwinnego budowania kariery
Fundament – określ swoje aktualne położenie, zadbaj o pozycję wyjściową, zastanów się,
co działa i dokąd chcesz dotrzeć
Przegląd – zidentyfikuj możliwości rozwoju i aktywnie ich szukaj
Eksperyment – przeprowadź testowanie zarządzając ryzykiem, zbierz dane i dokonaj oceny
Realizacja – wykonaj ruch i podejmuj decyzje
3. Inwestycje w Twoje konto kariery:
Relacje – kogo znasz?
Umiejętności – co potrafisz robić?
Osobowość – kim jesteś?
Zaangażowanie – jak pracujesz? Zapał jako krytyczny składnik Twojego sukcesu.

Korzyści

Po ukończeniu Modułu Uczestniczka:
1. Posiada wiedzę na temat budowania swojej kariery w zwinny sposób
2. Będzie mogła wykorzystać tę wiedzę w zarządzaniu karierą
3. Posiada wiedzę na temat czynników sukcesu

Trenerzy

Renata Czajkowska
Z wykształcenia skandynawista, dodatkowo ukończyła studia podyplomowe z zakresu
zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi oraz marketingu. Rozwijała umiejętności w
Akademii Coachingu według metodologii ICF przy Agencji Rozwoju Pomorza i uzyskała
certyfikację jako coach WIAL Action Learning.
Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w zakresie Human Resources, zarówno w
globalnych korporacjach, jak i małych organizacjach, głównie na stanowisku Human
Resources Managera.
W ostatnich latach zbudowała od podstaw dwa start-upy– centrum usług wspólnych oraz
globalne centrum usług biznesowych.

Prowadziła projekty HR w metodologii jakościowej Six Sigma (certyfikacja Green Belt) w
obszarze badania opinii pracowników i outsourcingu procesu rekrutacji. Wdrożyła między
innymi: programy rozwoju liderów i talentów, programy mentoringu, systemy ocen
pracowniczych, ocen menedżerskich, ocen 360 stopni, wartościowanie stanowisk pracy,
programy i narzędzia HR.
Wykładała przedmiot „System rekrutacji pracowników” w ramach studium podyplomowego
„Zarządzanie Zasobami Ludzkimi” na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.
Prowadziła szkolenia z zakresu: komunikacji, zarządzania efektywnością pracy, zarządzania
celami, rozmów oceniających, zarządzania karierą, budowania zespołu, rekrutacji i selekcji,
inteligencji emocjonalnej.
Lubi spędzać czas aktywnie „w drodze”. Pasjonuje się tematyką rozwoju, zarządzania
energią człowieka (well-being), minimalizmu i praktykami uważności.

Pozostałe informacje

Czas trwania: 1 dzień (8 godzin)
Cena netto 800,00 zł Cena brutto 984,00 zł
Szkolenie z możliwością dofinansowania dla małych i średnich firm spoza województw
mazowieckiego i pomorskiego, więcej informacji: https://bit.ly/dofinansowanieAZL.

Kontakt

Małgorzata Kusyk tel. +48 602 210 940
Barbara Mróz tel. +48 602 415 864
Dorota Rycharska tel. +48 604 680 605
Renata Czajkowska +48 601 658 988
E-mail: kontakt@zwinnaliderka.pl
Odwiedź nas na stronie internetowej: zwinnaliderka.pl i na Facebooku:
https://www.facebook.com/zwinnaliderka/

