KOUČINK PRO TOP MANAGEMENT
(s využitím neuroleadership přístupu)

Smysl programu: Práce top manažerů je náročná a má velký dopad na výsledky. Koučování s prvky
neuroleadershipu Vám dává jedinečnou šanci si práci zjednodušit, zefektivnit a vést Vaše lidi k
samostatné práci a odpovědnosti. Úspěšné manažery dělá ještě úspěšnějšími.
Práce top manažerů je náročná a má velký dopad na výsledky firmy i životy lidí, kteří jsou s firmou
spojeni. Témata se kterými manažeři obvykle přicházejí jsou různorodá - hledání nejlepšího způsobu
řízení lidí, motivace zaměstnanců k samostatné a odpovědné práci, time-management, potřeba
ztotožnit se s různorodými cíli majitelů nebo vedení společnosti, rovnováha mezi osobním a
pracovním životem a mnoho dalších.
Koučování s prvky neuroleadershipu Vám dává jedinečnou šanci si práci i osobní život zjednodušit,
zefektivnit a vést Vaše lidi k samostatné práci a odpovědnosti. Úspěšné manažery dělá ještě
úspěšnějšími.
Jak a proč naše koučování funguje? V první řadě si díky koučování uděláte čas na sebe a na své
přemýšlení. Kouč Vám pomůže podívat se na věci z jiného úhlu pohledu a odhalit souvislosti, které na
první pohled nemusí být zřejmé. Naši koučové pro top management mají znalosti z oblasti
neuroleadershipu, což nám umožňuje pracovat s Vámi tak, abychom Vám pomocí otázek a vedení
rozhovoru vytvořili nejlepší podmínky pro přemýšlení a vznik nových nápadů. Také Vás můžeme
upozornit na některé aspekty fungování našeho mozku, které Vám podstatně ulehčí život. Společně
najdeme řešení, jak vést Vaše kolegy či zaměstnance k samostatné práci a přemýšlení.
Co získáte






Prostor pro pozitivní změnu ve Vašem pracovním i osobním životě
Vyjasnění si cílů a nastavení nejlepší cesty k jejich naplnění
Sebepoznání
Efektivní přístup pro vedení druhých
Návratnost investice v krátké době

Co Vás čeká






Nejdříve si krátce zavoláme a popovídáme si o tom, jak chcete koučování využít
Následně se potkáme a předvedeme Vám ukázkové koučování a jeho možnosti
Připravíme pro Vás nabídku na míru
Pustíme se do práce
Získáte výše uvedené benefity

Zajištění programu: Program je realizován koučem, který má vzdělání v oblasti koučinku
certifikované ICF (minimálně na úrovni ACC) a prokazatelné zkušenosti v koučování top
managementu. Kouč je také vybaven poznatky z oblasti neuroleadershipu.
Cena programu: Vždy po individuální dohodě - dle rozsahu, délky a intenzity spolupráce.
V případě zájmu o bližší informace kontaktujte Ing. Václava Szakála, ACC (ICF) – tel: 604 511 089
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