PROGRAM CERTYFIKOWANY

Rising Leaders Program (RLP)
PROGRAM DLA NOWYCH MENEDŻERÓW
Opracowany na podstawie badań kadry
menedżerskiej, rzetelnej wiedzy naukowej
oraz najlepszych praktyk zagranicznych
i polskich organizacji
Diagnoza kompetencji menedżerskich:
test TIC, Test Taktyk Wpływu, Ankieta Wartości,
zdalny fedback, indywidualny plan rozwoju,
testy i kwestionariusze
Praktyczny charakter zajęć: warsztaty,
gry symulacyjne, ćwiczenia, case’y, filmy
instruktażowe, dyskusje, role play

Program współcertyfikowany przez

O PROGRAMIE
Program RLP jest adresowany do osób, którzy rozpoczynają przygodę
z zarządzaniem oraz poszukują nowoczesnych i praktycznych programów
edukacyjnych, pozwalających nabyć kluczowe kompetencje menedżerskie
i zrozumieć istotę skutecznego przywództwa.
dr Beatricze Andrzejewska
Dyrektor Programowy Centrum Eksperckiego
Szkoła Trenerów Biznesu IBD

Grupa docelowa
Jeżeli jesteś początkującym menedżerem lub zarządzasz zespołem i wspierasz
rozwój pracowników, ten program jest dla Ciebie. Zapraszamy w szczególności:
przyszłych menedżerów,
menedżerów z doświadczeniem do 2 lat,
kierowników zespołów,
właścicieli firm.

Atuty programu
Praktyczny program rozwojowy, narzędziowe podejście
	Koncentracja na kluczowych kompetencjach menedżerskich
	Kompleksowa diagnoza kompetencji: test TIC, Test Taktyk Wpływu i Ankieta
Wartości, sesja indywidualnego feedbacku zdalnego, indywidualny plan
rozwoju, testy, kwestionariusze
Dynamiczna i użyteczna metodyka zajęć, w tym symulacyjne gry szkoleniowe,
zadania wdrożeniowe

Rozwijane kompetencje
KOMUNIKACJA
WYWIERANIE WPŁYWU
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
I KIEROWANIE
Sesja

I

KOMPETENCJE
MENEDŻERSKIE
Sesja
PLANOWANIE
I ORGANIZACJA PRACY
ORIENTACJA NA WYNIKI
I CELE
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
I KIEROWANIE

III

Sesja

II

BUDOWANIE ZESPOŁU
WSPÓŁPRACA
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
I KIEROWANIE

Ramowy program rozwoju nowych menedżerów
ETAP

ZAKRES

METODY I NARZĘDZIA

PRZYGOTOWANIE DO PROGRAMU

Test TIC,
Test Taktyk Wpływu,
Ankieta Wartości

Indywidualna diagnoza kompetencji menedżerskich

Sesja I

KOMUNIKACJA W ZARZĄDZANIU
JAK MÓWIĆ, ŻEBY INNI NAS SŁUCHALI

Action learning

Działania
wdrożeniowe

PERSONAL DEVELOPMENT PROGRAM

Zadanie wdrożeniowe „Zarządzanie to komunikowanie się”

Sesja II

BUDOWANIE ZESPOŁU I WSPÓŁPRACA
DREAM TEAM – ZBUDUJ ZESPÓŁ SWOICH MARZEŃ!

Action learning

Działania
wdrożeniowe

E-learning „Współpraca i praca zespołowa”
Zadanie wdrożeniowe „Budowanie zespołu”

Sesja III

EFEKTYWNOŚĆ MENEDŻERA I ZESPOŁU
FITNESS MENEDŻERA – ZWIĘKSZ EFEKTYWNOŚĆ!

Action learning

Działania
wdrożeniowe

Zadanie wdrożeniowe „Arkusz indywidualnej efektywności”
FEEDBACK
Indywidualna
diagnoza
kompetencji
menedżerskich

Sesja indywidualnej informacji zwrotnej
Indywidualny Raport
Indywidualny Plan Rozwoju

Rising Leaders Program (RLP)
Program dla nowych menedżerów

Kadra wykładowców IBD Business School
to wysokiej klasy eksperci i uznani specjaliści z praktyką
w międzynarodowym i krajowym biznesie, doświadczeniem
akademickim oraz uznanym dorobkiem doradczym i trenerskim.
Zajęcia prowadzą:
Dr Beatricze Andrzejewska – Wiceprezes ds. Programowych IBD, Dyrektor Programowy Centrów Eksperckich:
Przywództwo i Szkoła Trenerów Biznesu IBD, psycholog,
senior trener i senior konsultant, ekspert w dziedzinie przywództwa i rozwoju kompetencji menedżerskich, metodyk
i autorka wielu programów szkoleniowych.
Katarzyna Konieczna – trener, coach i konsultant,
doświadczony menedżer, b. redaktor naczelna „Personelu
i Zarządzania”, prowadzi szkolenia m.in. z doskonalenia
umiejętności menedżerskich i przywódczych, zarządzania
zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego.

Informacje organizacyjne
Czas trwania: 3 dwudniowe sesje, 48h
Miejsce organizacji zajęć: Sienna Training Centre w Warszawie,
Green Park Conference Centre w Serocku lub w innych lokalizacjach w kraju
Rising Leaders Program jest realizowany także
w formule zamkniętej.

Szczegółowe informacje na: ibd.pl

Dział Programów Otwartych
tel.: +48 (22) 768 20 22
kom.: +48 695 330 033
e-mail: szkoleniaotwarte@ibd.pl

Marzena Kostelecka – trener i coach, doświadczony
konsultant HR; prowadzi sesje AC/DC, mentoring dla
kadry menedżerskiej i kadry rezerwowej, a także szkolenia
z zakresu rekrutacji, oceny okresowej, umiejętności
menadżerskich oraz rozwoju talentów.
Marcin Markowski – absolwent Akademii Teatralnej
im. Aleksandra Zelwerowicza, doświadczony trener, specjalizuje się w zakresie kreowania wizerunku firm, komunikacji
zewnętrznej i wewnętrznej, budowania i wdrażania programów lojalności konsumenckiej, obsługi klienta, marketingu.

Magda Olechnowicz – konsultant i senior trener
w IBD, doświadczony praktyk biznesu; specjalizuje
się w zakresie zarządzania, marketingu oraz rozwoju
umiejętności menedżerskich. Autorka specjalistycznych
publikacji.
Gerard Opiełka – praktyk biznesu, doświadczony trener;
główne specjalizacje doradcze i szkoleniowe to: coaching
i programy rozwojowe dla handlowców i specjalistów,
rekrutacja i selekcja, zarządzanie zespołem, sprzedaż
i obsługa klienta, komunikacja.

Biura Obsługi Klienta
ul. Panieńska 9 lok. 1, 03-704 Warszawa
tel. +48 (22) 618 85 83, faks +48 (22) 618 51 59
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock
tel. +48 (22) 782 78 87, faks +48 (22) 782 73 91
info@ibd.pl
ibd.pl
Green Park Conference Centre
ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock
tel. +48 (22) 782 78 87, e-mail: rezerwacje@ibd.pl
Sienna Training Centre
u l. Sienna 73, 00-833 Warszawa
tel. +48 (22) 820 29 11, e-mail: rezerwacje@ibd.pl
osrodekszkoleniowy.pl

