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BUDAPEST, 2017. JÚLIUS 18-19.

Felelősségvállalás, gondolkodás, 
a feladatok gördülékeny elvégzése,
a kérés nélkül történő megoldások 
legyenek automatikusak a csapat 
életében!

>> Mit jelent maga a kifejezés: proaktivitás
>> Milyenek vagyunk, mikor „proaktívkodunk” ? Proaktív kontra reaktív
 viselkedés - helyzetelemzések
>> Miben segít minket a proaktivitás?
>> A proaktív személyiség: mennyire a személyiségünk része, avagy 
 tanulható e ez a fajta attitűd?
>> Csapat építése, vezetése - PROAKTÍVAN
>> Proaktív coaching, mint a vezetői eszköztár alapvető módszere

Jelölje ki további vezetői fejlődési irányát annak érdekében, hogy proaktív beosztottakkal vegye körül magát!

A tréning szakembere: Fehér István tanácsadó-partner, HR szakértő, 
szervezetfejlesztő, tréner, coach, Szoritész Bt.
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Bizonyára, mindannyian voltunk, vagyunk olyan helyzetben, mikor szükségünk volt az előrelátásunkra, vagy 
más előremutató viselkedésére, hogy egy adott megrekedt szituáció, beszélgetés mélypontján túl-
jussunk, lehetőleg minden résztvevő megelégedésére. Valljuk be, nem is olyan könnyű dolog. Ugyanakkor 
a jó hír az, hogy ezek a helyzetek kezelhetőek, finomíthatóak megfelelő előre látással. 

Tréningünk kiváló lehetőséget biztosít, hogy a résztvevők/vezetők átlássák a vezetői működés szem-
pontjából fontos eszköztár lehetőségüket. Hogyan lehet egy csoportot, csapatot úgy működtetni, hogy 
a felelősségvállalás, a gondolkodás, a feladatok gördülékeny elvégzése, esetleg a kérés nélkül 
történő megoldások jelen legyenek az adott közösség életében.

A tréning tartalmából:
 - Mit jelent maga a kifejezés: proaktivitás.
 - Milyenek vagyunk, mikor „proaktívkodunk”? Proaktív kontra reaktív viselkedés – 
    helyzetelemzések

Miben segít minket a proaktivitás?
 - Célok elérése
 - Tartós siker megalapozása, tudatos karrierépítés
 - Következetesség kialakítása
 - Proaktivitás, amely út az önazonosság felé
 

A proaktív személyiség: mennyire a személyiségünk része, avagy tanulható-e ez a fajta attitűd?
 - Az önértékelés szerepe a proaktivitásban
 - Reaktív – Proaktív nyelvhasználat

Csapat építése, vezetése - PROAKTÍVAN
 - A vezetői modell jelentősége
 - Vezetői hitelesség – asszertivitás előnyei
 - Felelősségvállalás magunkért és a csapatért
 - A bizalom szerepe
 - Az introvertált személyiség, aki proaktívan működik

Proaktív coaching, mint a vezetői eszköztár alapvető módszere
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A tréningen:
A résztvevők, vezetők a proaktivitás alapjairól, jelentőségéről kapnak mélyebb ismeretet.

Kérdőívek, esettanulmányok segítségével, a csoporttól kapott visszajelzések alapján képet alkothatnak 
proaktív vezetői viselkedésükről, erősségeikről, amelyek alapján gondolkodhatnak, kijelölhe-
tik a további fejlődési irányokat, illetve ötleteket kaphatnak ahhoz.

Megismernek néhány olyan technikát, módszertani eszközt, amellyel fejlődhetnek és fejleszthetik 
csapatukat.

Előrelátóan cselekvő; felelősségteljes, önmagáért felelősséget vállaló; automatikusan végbemenő; kérés 
nélkül lezajló.

Fehér István tanácsadó-partner, HR szakértő, szervezetfej-
lesztő, tréner, coach, Szoritész Bt.

1969-ben született Kecskeméten. Egyetemi tudását az 
ELTE-n sajátította el pedagógia, andragógia szakon, média 
és mozgóképkultúra fakultáción. Majd elkötelezett ELTE-
sként ugyanitt üzleti coach képesítést szerzett.

Sokféle munkakörnyezetben dolgozott a kezdeti évek-
ben, kitartását azonban a pénzügyi szektorban eltöltött 
21 év igazolja. Dolgozott közvetlen kapcsolattartóként

ügyfélkezelésben, illetve sales oldalon egyaránt. Ezek a tapasztalatok kiváló alapokat teremtettek, ahhoz, 
hogy később a tudását HR oldalon kamatoztassa. Szakmai képzések fejlesztője, oktatója, majd szervezet-
fejlesztéssel, többféle szakmai területen kiválasztással, vezető fejlesztéssel foglalkozik, nemzetközi szakmai 
kapcsolatokat tart multikulturális környezetben. Sokat dolgozik vezetőkkel kiválasztási folyamatokban, sike-
resen használja az AC/DC módszertant.

Coach-ként erősségének az odafigyelést, az aktív hallgatást tartja, az adott ügyfélre, problémára szabott 
módszertanokkal támogat. 

Gyakorló hatha jóga oktatóként a legfontosabbnak tekinti a szellemi és fizikai rugalmasságot. 

Súlyponti témái: tehetségmenedzsment, kiválasztás-támogatás, értékesítésfejesztés, munka-magánélet 
egyensúlya, vezetőfejlesztés.
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1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2017. JÚNIUS 2-IG 2017. JÚNIUS 3-TÓL

Ár Megtakarítás Ár
q  PROAKTÍV VEZETŐ PROAKTÍV CSAPAT ÉLÉN: 

2017. JÚLIUS 18-19., BUDAPEST 219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft

TK7003

PROAKTÍV VEZETŐ 
PROAKTÍV CSAPAT ÉLÉN

BUDAPEST 
2017. JÚLIUS 18-19.

Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?
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