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Belső Szervezeti

Coach Képzés

Manapság a menedzsment olyan szakmai erőforrásokat igényel a vállalaton belül, amelyek
elősegítik a tanácsadói, illetve coaching szemléletet a szervezet különböző szintjein. Ezen
igények kiemelik egy olyan menedzsment eszköz szükségességét, amelyet mi „belső
coaching”-ként határoztunk meg.
A 6 hónapos átfogó coaching tanfolyam célja, hogy a menedzsert, mint belső coachot
képessé tegye és támogassa teljes coaching folyamatok megvalósításában. A tanfolyam
fejleszti a készségeket és ismereteket, amelyek szükségesek a kompetens interakcióhoz és
ahhoz, hogy a belső coachok támogassák kollégáikat abban, hogy túllépjenek az elakadásaikon,
kiaknázzák a tehetségüket, elérjék céljaikat és kifejezésre jutassák kiválóságukat. A coaching
ezen fajtája mindkét fél számára fejlődési lehetőséget biztosít, növeli a motivációjukat és
hosszú távú eredményeket biztosít a szervezet számára.

Kinek ajánljuk?
A képzést senior managereknek és felsővezetőknek, valamint HR részlegek munkatársainak
és HR vezetőknek ajánljuk, akik kiemelkedően elkötelezettek a coaching folyamatok iránt.

Workshop eredmények
• Hitelesített szervezeti belső coach, felruházva korszerű coaching eszközökkel és
készségekkel.
• A menedzserek elkötelezetté válnak a szervezetben lévők fejlődése iránt.
• Coaching alapú szervezeti kultúra kialakítása és gyakorlati megvalósítása.
• Kulcsfontosságú tehetségek és menedzserek megtartása a szervezetben, kisebb fluktuáció.
• Új perspektívák a vezetésben.
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