Sikeres vezetők modern eszköztára
A kiadvány tartalmából
Vezetői modellek és stratégiai vezetés – pro és kontra
•
Teljes minőségirányítás (TQM). Just In Time vezetés
•
Célirányos / kivételek elvén / delegáláson alapuló vezetés
•
Tanulószervezeti megközelítés
•
Rendszer alapú vezetés
•
Értékalapú irányítás
Projektmenedzsment
•
Projektmenedzsment: projektterv, időterv, költségcontrolling
•
Lean módszer. Six Sigma
Változásmenedzsment
•
Módszerek és stratégiák a hatékony változáskezelésre
•
Az egyén/csoport változáshoz való hozzáállásának
elemzése
•
Kommunikációs terv kialakítása, coaching – GROW model
Konfliktuskezelés
•
Tippek a konfliktus elkerülésére
•
Tipikus konfliktusforrások
•
Krízismenedzsment
Delegálás
•
A delegálási folyamat tipikus hibái és elkerülésük
Hatékony kommunikáció és tárgyalástechnika
•
A tárgyalás menetét befolyásoló tényezők
•
Tárgyalási stratégiák és stílusok
•
A kérdezés módszertana

A csapatmunka előmozdítása
•
Hatékony csapatépítő programok megtervezése időterv, felügyelet, szerepek meghatározása,
célirányosság
•
Munkafolyamatok átszervezése
•
’Cross functional teams’
Motivációs technikák
•
Teljesítményalapú bónuszrendszerek
•
Egyénre szabott (választható) béren kívüli juttatások
•
Rugalmas munkaidő, a részleges távmunka lehetősége
•
A lehetőségekhez igazított motiváció
Éves értékelés – a beszélgetés lebonyolítása, célkitűzések
•
Munkahelyi értékelés az éves munkaterv alapján
•
Tippek teljesítményértékelő beszélgetésekhez
•
Invitáló levél - mintadokumentum
Interjúztatási technikák. Sikeres munkaerő-toborzás és a munkaerő
megtartása
•
Álláshirdetés: kiket keresünk valójában?
•
Önéletrajzok értelmezése, értékelése és szűrése
•
Interjúztatási módszerek. Nonverbális kommunikáció
•
Általános hibák, amiket az interjúztatók elkövetnek
•
Első benyomás, holdudvarhatás. Szubjektív értékelési hibák
•
Online munkaerő-toborzás (LinkedIn, online állásportálok)
•
Munkavállalói márkaépítés. Belső toborzás
•
Hogyan tartsuk meg munkavállalóinkat?
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A Sikeres vezetők modern eszköztára c. csomag 2 verzióban érhető el.
(Az Ön által választott előfizetési formát szíveskedjen X-szel megjelölni!)

 Az 1 éves előfizetést választom. Tartalma:
»
»
»

Az alap kézikönyv és frissítései digitális formában, 1 éven keresztül
Segédletek, iratminták, kiegészítő szakmai anyagok
Ingyenes, korlátlan írásbeli szakértői tanácsadás

Az Optimum verziót választom. Tartalma:
»
»
»

Az alap kézikönyv nyomtatott és digitális formában
(a kapcsolódó frissítések nélkül)
Segédletek, iratminták, kiegészítő szakmai anyagok
Ingyenes, korlátlan írásbeli szakértői tanácsadás

A csomag ára: 39.900 Ft + áfa (+ csomagolási és postaköltség).

A csomag ára: 69.900 Ft + áfa (nincsen szállítási költség).

 Adatkezelési hozzájárulás
Önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy nevemet, email címemet, telefonszámomat és postacímemet a Fórum Média Kiadó Kft. tájékoztató küldése céljából
kezelje, hogy engem általánosan, vagy számomra személyre szabottan tájékoztasson a kiadványairól, képzéseiről, szolgáltatásairól, eseményeiről, híreiről.
Tudomásul veszem, hogy adataimat a Fórum Média Kiadó Kft. a GDPR (EU 2016/679. sz. rendelete), valamint vonatkozó más hatályos jogszabályok alapján
kezeli. Kijelentem, hogy önkéntes hozzájárulásomat bármikor visszavonhatom és így a hírlevélről bármikor leiratkozhatom az elektronikus levelek alján található
link segítségével, valamint a forum-media@forum-media.hu e-mail címre, vagy postai úton a Fórum Média Kiadó Kft., 1139 Bp., Váci út 91. címre küldött
lemondási kérelem útján.

A megrendelő adatai
Cég neve:
Cég címe:
A megrendelő neve és beosztása:
Cég adószáma:
Telefon:

E-mail:
2020.

Dátum

Aláírás

51192/6496/1
Általános Szerződési Feltételek
Termékünket – a számlával együtt – kiszállítjuk a megadott címre. A fizetés módja: banki átutalás. *Optimum verzió esetén a megrendelő részére
automatikusan számlázzuk és küldjük a termék frissítését, ez az aktualizáló szolgáltatás a megrendelő írásos nyilatkozatával bármikor
megszüntethető. **Éves online előfizetés esetén, amennyiben Ön más jellegű szándékát felénk legkésőbb 14 nappal az éves hozzáférés lejárta
előtt írásban nem jelzi, úgy hozzáférését automatikusan meghosszabbítjuk. Az éves hozzáférést biztosító csomag kizárólag digitális formában
érhető el. A Kiadó a tartalmi változtatás jogát fenntartja. Megrendelésével Ön elfogadja a Fórum Média Kiadó Kft. Általános Szerződési Feltételeit:
www.forum-media.hu. Amennyiben nem szeretne tőlünk postai úton több levelet kapni, kérjük, jelezze írásban a forum-media@forum-media.hu
címen.

