Akademia Zwinnego Przywództwa
Agile Toolbox - narzędzia zwinnego lidera
Efektywność osobista i biznesowa to umiejętność selekcji i podejmowanie takich działań, które
przynoszą największą wartość, by nie tracić energii, czasu i pieniędzy oraz zachować życiową
równowagę. To również umiejętność zwinnego reagowania na zmieniające się otoczenie. Dlatego tak
ważne jest, aby nauczyć się adaptować, umiejętnie wykorzystywać narzędzia w codziennej pracy oraz
nastawić się na działanie, a nie przetrwanie. Wiele praktyk Agile sprawdza się w biznesie - wiemy to z powodzeniem wdrażamy elementy zwinnego podejścia do firm, nie tylko w branży IT.
Drugim aspektem rozwoju współczesnych organizacji - niezależnie, czy pracujemy sami, czy w
zespołach – jest konieczność nieustannego dostosowywania modelu biznesowego do dynamicznych
zmian. Naturalnie dążymy do bezpiecznych koncepcji i stopniowego wdrażania innowacji, co może
oznaczać hamowanie rozwoju. Dlatego warto:
 zrozumieć szerszy kontekst wdrażania zwinnych strategii, w obliczu zmieniającego się świata
 nauczyć się poznawać oczekiwania i potrzeby klientów (wewnętrznych i zewnętrznych) tak szybko i
tanio, jak to możliwe
 stawiać na proste rozwiązania.
Wiedza o narzędziach, umiejętność dostosowywania ich do sytuacji, wspiera Cię w modelowaniu
działań, które przyniosą oczekiwaną wartość zarówno Tobie, zespołowi jak i biznesowi, którym
zarządzasz lub będziesz zarządzać.

Cel warsztatu
Celem warsztatu jest poznanie sposobów na zarządzanie swoim czasem, zdobycie umiejętności
modelowania pracy lidera i zespołu oraz swobodnego dobierania narzędzi wspierających sprawność
biznesową, która daje przestrzeń na nowe pomysły i czas na ich realizację. Dodatkowo zrozumiesz i
nauczysz się kreować unikatową ofertę w oparciu o zdiagnozowane potrzeby klientów, tworzyć
skuteczną propozycję wartości oraz nauczysz się stosować praktyki, techniki i narzędzia niezbędne do
zbudowania strategii z wykorzystaniem tradycyjnych jak i zwinnych metod i narzędzi pracy.

Dla kogo?
Warsztat adresujemy do osób, które chcą zwiększyć produktywność własną i zespołów oraz nauczyć
się wykorzystywać myślenie strategiczne do realizacji celów osobistych i biznesowych. Zapraszamy
liderów zespołów i organizacji, menedżerów i przedsiębiorców.

Korzyści
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą potrafili:
 dobierać sposoby na zarządzanie czasem własnym i zespołu, ustalać priorytety i przekładać je na
działania
 stosować odpowiednie narzędzia i techniki tworzenia sprawnych modeli organizacyjnych
 definiować cele strategiczne dla organizacji, budować modele biznesowe
 wykorzystywać metodyki, narzędzia i techniki tworzenia zwinnych strategii
 tworzyć propozycję wartości i oraz profilować klientów, by dostarczać oczekiwane przez rynek
usługi i produkty.

Program ramowy warsztatu

JAK WYKORZYSTAĆ CZAS I ZAMIENIĆ GO W OSOBISTĄ MOC?
Osobista efektywność lidera
Narzędzia, metody i sposoby na organizację pracy
MODEL PRACY - NARZĘDZIA WSPIERAJĄCE KOMUNIKACJĘ I ZAANGAŻOWANIE
Model pracy lidera
Model pracy zespołu
ZWINNE STRATEGIE
Doświadczenia klienta vs. potrzeby firmy
Szanse i ryzyka w czasach niepewności
ZWINNY BIZNES
Oczekiwania i potrzeby klientów
Ścieżka klienta przez firmę i propozycja wartości

Trener
Dorota Rycharska
Sprawnie upraszcza procesy w firmach, łącząc doświadczenie w biznesie i pracy projektowej. Posiada
szerokie doświadczenie w diagnozowaniu potrzeb rozwojowych przedsiębiorstw w sektorze MŚP oraz
tworzeniu rentownych modeli biznesowych. Jest doświadczoną liderką, doradcą biznesu, specjalistką
w zakresie organizacji, zarządzania i optymalizacji procesów biznesowych, budowania zespołów i
kompetencji lidera. Od 2008 roku zarządzała rozległymi sieciami sprzedażowymi i obsługowymi, przez
5 lat brała udział w strategicznych projektach rozwojowych w branży ubezpieczeniowej. Przez 4 lata
koncentrowała się na budowaniu i wdrażaniu modeli obsługowych i sprzedażowych. Po
doświadczeniu korporacyjnym od 2016 roku realizuje projekty kompleksowego wsparcia firm,
skierowane na rozwój firmy lub jej restrukturyzację, rozwój zespołu i kompetencji lidera. Prowadzi
projekty zarówno w ramach transformacji firm, jak również w budowaniu biznesu od podstaw. Jest
certyfikowanym Agile PM oraz PRINCE 2 PM, absolwentką ICAN Management.

Pozostałe informacje
Czas trwania: 2 dni (16 godzin)
Cena netto 1500,00 zł, brutto 1845,00 zł

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

