ПОКАНА ЗА ОБУЧЕНИЕ
Бланчард Интернешънъл България представя на вниманието Ви един от най-широко
използваните модели по лидерство в света - Situational Leadership®II (SLII®) - Ситуационно
лидерство II на The Ken Blanchard CompaniesTM.
Кен Бланчард е основател на компанията The Ken Blanchard Companies, автор е на над 40
бестселъри, включително "Едноминутният мениджър" (The One Minute Manager) и е признат за
един от тримата най-влиятелни хора в света в областта на лидерството.
Тема на обучението: Situational Leadership® II (Ситуационно лидерство II)
Това обучение акцентира върху фундаменталните промени в ролята на лидера днес. По-точно,
ние подчертаваме промяната от лидера като началник, оценяващ, съдия и критик към лидера,
като партньор, фасилитатор, поддръжник, привърженик и коуч.
За кого е подходяща тази програма? – За всички мениджъри от средно и висше управленско
ниво, ръководители на проекти, талантливи служители и потенциални бъдещи мениджъри.
Повече от 2200 български мениджъри преминаха обучението. Те споделят за положителна
промяна в начина, по който развиват хората и управляват бизнеса, благодарение на уменията и
знанията на ситуационен лидер.
В резултат на обучението Вие ще можете да:


Привеждате в съответствие целите на Вашите служители с Вашите цели и тези на
организацията;



Определяте нуждите от развитие на всеки един от Вашите служители по отношение на
конкретни цели и задачи;



Избирате и използвате умело лидерски стил, който отговаря на нуждите от развитие на
хората;



Изградите партньорство за изпълнение в работата с всеки един от Вашите служители,
чрез постигане на съгласие за техните цели, нужди от развитие и подходящ лидерски
стил;



Провеждате ефективно индивидуалните разговори с всеки един от Вашите служители,
като се фокусирате върху тяхното изпълнение в работата и конкретните им нужди;



Да превърнете управление на представянето и развитието на хората във вълнуващо и
мотивиращо приключение .

Очаквани резултати:


Повишаване на производителността и ангажираността на служителите;



Откриване на служители, които могат да поемат по-големи отговорности;



Подобряване на качеството и честотата на комуникацията, фокусирана върху
изпълнението на работата и резултатите;



Повече време за лидера да мисли за бъдещето, отколкото да гаси ежедневни “пожари”;



Повишаване на Вашата лична ефективност и превръщане на лидерския Ви стил в
конкурентно предимство в постоянно променящата се бизнес среда.
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Водещ на обучението: Вера Димова
Вера Димова има 15 години мениджърски опит в големи международни компании. Отговаряла е за
обучението и професионалното развитие на служителите в Данон България. Има богата практика като
мениджър отдел Човешки ресурси на Космо България Мобайл. Има опит в трансформационни процеси
като сливане на компании (Глобул и Германос), закупуване и цялостна промяна на организационната
култура в Теленор България, както и опит като Директор Човешки ресурси в голяма образователна
институция.
Притежава сертификати от международни обучителни институти като Ericsson Coaching, PMI и CIPD.
Вера е сертифициран фасилитатор за програмата Situational Leadership®II на The Ken Blanchard
CompaniesTM.

Обучението е интерактивно. Ще практикувате умения, като участвате в упражнения, учебни
казуси и ролеви игри, изготвяте планове за развитие на лидерските си стилове.
Език: Български
Място на провеждане: София, Студентски град, ул. Университетски парк 1, Център за
образование и култура „Илиев“ към Американския университет в България.
Продължителност: 2 дни
Дати на провеждане:


28-29 май 2018 г.



14-15 юни 2018 г.

Такса: 250 евро на участник (без ДДС)
Таксата включва комплект материали за обучението, лек обяд, освежителни напитки.
Забележка: Предложението е в сила до попълване на групата за обучение.
Свържете се с нашия екип и ние с радост ще отговорим на всичките Ви въпроси.
За контакти:
Соня Славчева
Управляващ партньор
Бланчард Интернешънъл България
T: 0898 400 150
E: sonia.slavcheva@blanchard-bg.com
W: www.blanchard-bg.com
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