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Vezetés a távolból
Münnich Iván

A vezető szerepe a táv-munka során, a szerepek tolódása: több figyelem

és kapcsolat fókusz, kiemelkedő vízió és cél orientáltság. Tevékenység-

fókusz helyett eredmény-fókusz, motiváló eredmény-célok kitűzése. A

kommunikációs csatornák hatékony használata. Vezetői támogatás,

mentoring, coaching. A bizalom szintjének folyamatos növelése. Team

menedzsment eszköztár. A tréning időtartalma 3 óra.

KKV – tanácsadás – pályázatok / Mikor? –Hogyan?
Andriska Pál

Mikor és mihez van értelme igénybe venni külső tanácsadót? Mikor és

mihez nincs értelme tanácsadói szolgáltatást igénybe venni? Hogyan

kezeljen egy KKV a pályázatban kötelezővé tett, vagy erősen ajánlott

tanácsadást? A tréning időtartalma 1,5óra.

Júl. 2.

Júl. 3.

Júl. 9. A veszteségcsökkentés gyakorlata
Dorka István, Szabó István

Gyakorlati példák és elméleti háttér a gyártási folyamatok lean szemléletű

hatékonyság növelésére. Konkrét példák, esettanulmányok,... Emellett

hogyan lehet kis lépésekkel elkezdeni a folyamatot, kaizen példák. Genchi

genbutsu - menj le és láss, tanácsok, hogyan végezzenek egy szabványos

munkamegfigyelést, munkakiegyenlítést. A tréning időtartalma 3 óra.

Júl. 10.

Júl. 16.

Ipar 4.0 alapjai
Székely László

Az ipar egy új technológiai korszakváltásba lépett, amelyben az internet-

gazdaság, alapjaiban alakítja át a gyártási rendszereket. Ezért a gazdaság

minden szereplőjének a korábbiaknál gyorsabb válaszokra van szüksége a

fizikai és digitális világ közti folyamatok kiépítésében, az innovációs

megoldások alkalmazásában.

A képzés célja az első lépések megtételében való segítség nyújtás, azaz az

Ipar 4.0 jellemzőinek, várható hatásainak megismertetése. A tréning

időtartalma 3 óra.

Változás és stresszkezelés
Földes Katalin

Hogyan tudom meglátni és aktiválni az erőforrásaimat? Mi tesz velem –

munkatársaimmal – szervezetemmel a változás: változáskörbe, viszonyulás

a változásokhoz. Stresszforrások az életünkben és a munkában. A tréning

időtartalma 3 óra.



Vezetői viselkedéstipológia
Dávid Róbert

A jelenlegi helyzetben a viselkedésminták letisztulhatnak és

felerősödhetnek, viszont a távmunka jelleg miatt a vezető nem láthat

minden reakciót, csak az eredményekkel szembesül. Tréningünkön

megvizsgáljuk a 4 személyiség típus viselkedésmintáját és megoldásokat

dolgozunk ki mind a feladati, mind pedig a kapcsolati együttműködésre. A

tréning időtartalma 3 óra.

Válságkezelési stratégiák
Budainé Kiss Mária

A válság fázisai, vezetői feladatok a válságban, gyors helyzetértékelés,

azonnali döntések, válságkezelési terv készítésének fázisai. A tréning

időtartalma 3 óra.

Júl. 23.

Júl. 24.

Júl. 30.

Júl. 31.

Aug. 6.

Júl. 17. Motiváció a válság idején
Budainé Kiss Mária

A válság hatása a motivátorokra. Vezetői motiváció szerepe eszközei.

(Schakleton modell) Tapasztalatcsere a négy belső motivátor erősítésének

eszközeiről. Egyéni különbségek kezelése a motiváció során. A tréning

időtartalma 3 óra.

Home-Office menedzsment
Balbastre Sébastien

A Home Office és távmunka feltételei (technikai feltételek, fegyelem,

tervezettség, kontrol), Felkészülés az otthoni munkára (munkahely

kialakítása, rend kialakítása), Távmunka szabályok, stresszfaktorok és

nehézségek kezelése a távmunka során. A tréning időtartalma 3 óra.

Digitális kommunikáció és problémamegoldás
Budainé Kiss Mária

Kommunikáció célja és folyamata, digitális kommunikáció sajátosságai,

Kommunikáció, bizalomépítés, Technikai feltételek és előkészítésük.

Interaktivitást segítő alkalmazások: Mentiméter, IdeaBoardz, Kahoot,

Padlet.

A tréning időtartalma 3 óra.

BPR – reorganizáció
Pap Edina

A BPR folyamatmenedzsment egy olyan üzleti stratégia, amely a

folyamatok elemzésére, tervezésére fókuszál az adott szervezeten belül. 8

lépés nagy hatásfokkal. Ennek segítségével bármely cég képes újra

gondolni a saját munkafolyamatait a vállalati célok függvényében. A

tréning időtartalma 3 óra.
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Az online tréning felülete: ZOOM program.

Kezdési időpontok: 14 óra (minden tréning alkalom)

Modulok árazása: 20.000 Ft+Áfa/modul

Befizetési határidő: 5 nappal az alkalom előtt.

Mennyiségi kedvezmények:*

• 5-6 modulra jelentkezés esetén: 17.000 Ft+Áfa/modul

• 7-9 modulra jelentkezés esetén: 16.000 Ft+Áfa/modul

• 10-11 modulra jelentkezés esetén: 15.000 Ft+Áfa/modul

• Amennyiben egy cégtől több résztvevő jön, úgy:

 2-3 fő esetén 10%,

 4 fő felett 15%

kedvezményt adunk a képzések díjából.

A csoportok minimum 5-6 fővel indulnak.

Maximális létszám 15-16 fő.

Jelentkezés: katalin.szilbek@samlingsolution.hu

*Mennyiségi kedvezményt csak abban az esetben tudjuk biztosítani (az

előre fizetés miatt), amennyiben a résztvevő több modulra is előre
jelentkezik! Ebben az esetben az összes modul díja, melyre a résztvevő
jelentkezett, kiszámlázásra kerül. Utólag a kedvezmény érvényesítésére
nincs lehetőség!
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