
Jaka płaca taka praca ? 
czyli kreatywne motywowanie pozapłacowe.

Program szkoleniowy dla kierowników, dyrektorów i właścicieli

CELE I ZAŁOŻENIA SZKOLENIA

Celem  tego  warsztatu  jest  rozwój  umiejętności  pozapłacowego  motywowania  zespołu
pracowników.  Tego  typu  działania  wpłyną  pozytywnie  na  wizerunek  Państwa  firmy  jako
nowoczesnego  przedsiębiorstwa  i  partnera  biznesowego.  Budowanie  kreatywnych  form
motywowania, tworzenie złożonych (mieszanych) systemów motywacyjnych – to wszystko sprawi,
że członek zespołu, czyli pracownik będzie się czuł zmotywowany i lojalny w stosunku do miejsca
swojej pracy. Uczestnicy szkolenia poznają skuteczne techniki motywowania pracowników i będą
mieli  okazje  praktycznego  ćwiczenia  i  doświadczania  tych  metod.  Dzięki  temu  nastąpi  realny
wzrost poziomu motywacji i satysfakcji wśród zespołów, którym przewodzi uczestnik szkolenia.
Umiejętności nabyte podczas szkolenia wesprą politykę zarządzania zasobami ludzkimi w Państwa
firmie.

Cele główne:

1. Nabycie  wiedzy  i  umiejętności  z  zakresu  systemów  kafeteryjnych  oraz  bezkosztowych
narzędzi motywacyjnych. 

2. Uświadomienie roli lidera w budowaniu atmosfery sprzyjającej pracy zespołu.

Cele szczegółowe:

1. Przedstawienie roli pozapłacowych form motywowania.

2. Przekazanie  wiedzy  z  budowania  skutecznych  systemów
kafeteryjnych.

3. Ukazanie  czynników  motywujących  w  zespole  na
podstawie badań socjologicznych. 

4. Wykształcenie  wśród  uczestników  umiejętności
kreatywnego tworzenia narzędzi motywacyjnych. 

5. Ukształtowanie  świadomości  potrzeby  budowania  przyjaznej  atmosfery  w  zarządzanym
zespole.

6. Przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania informacji zwrotnej w rozmowie 
z pracownikiem.

7. Ukazanie  zaawansowanej  techniki  motywacyjnej  na  podstawie  elementów  coaching'u
motywującego.
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KORZYŚCI DLA FIRMY I UCZESTNIKÓW SZKOLENIA

Pracownicy działów HR oraz kierownictwo Państwa firmy:

- Poznają techniki badania poziomu motywacji wśród zespołów

- Wzmocnią  swoje  kompetencje  o  umiejętność  wykorzystania  pozapłacowych  czynników
motywujących w podnoszeniu efektywności i lojalności wśród swoich pracowników.

- Udoskonalą metody stosowane w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakresie motywowania.

- Rozwiną umiejętności efektywnej komunikacji z pracownikami

- Dowiedzą się jak radzić sobie z niską motywacją u pracowników

- Lepiej  zrozumieją  możliwości  zastosowania  efektywnych  technik  motywowania
pozapłacowego dla osiągania pożądanych przez Państwa firmę rezultatów biznesowych.

Szkolenie prowadzone w ramach projektu „Przedsiębiorczy Będzin”.

Projekt "Przedsiębiorczy Będzin" powstał aby

drogą wsparcia przedsiębiorców i firm z rejonu

Będzina, dążyć do zwiększenia poziomu obrotu

netto firm biorących udział w projekcie. Poprzez

ciągły rozwój kompetencji biznesowych

pragniemy wykreować dogodny mikroklimat, w

którym Przedsiębiorcy będą chętnie tworzyli

swoje biznesy a przez to nowe miejsca pracy. Dzięki wykorzystaniu wszystkich silnych stron miasta

oraz osób zaangażowanych w projekt, zamierzamy podnieść poziom atrakcyjności inwestycyjnej 

gminy Będzin.

Projekt jest kierowany do osób, które chcą więcej. Więcej dla Siebie! Więcej dla swojego Biznesu! 

Więcej dla swojego Miasta!

Kolejne bezpłatne szkolenie już w krótce. Informacje na stronie internetowej.

Dodatkowo organizujemy jeszcze klub Języka Angielskiego "British Business Speaking Club”

Zapraszamy do odwiedzenie naszej strony internetowej:

http://przedsiebiorczy.bedzin.pl
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Szkolenie poprowadzi Pan Marek Nowicki:

Doradca gospodarczy, praktyk komunikacji. Wieloletni obserwator zachowań

interpersonalnych, twórca teorii 3 stopniowego procesu dojrzałości

inwestycyjnej, trener biznesu EQF 6, certyfikowany coach.

Przeprowadził ponad 12000 godzin szkoleń, w tym indywidualnych sesji

coachingowych dla menedżerów, właścicieli firm, pracowników większości

szczebli zarządzania z różnych sektorów gospodarki.

Program szkoleniowy:

Sesja 1. (45 min)
1. Wprowadzenie. 

2. Rola i wpływ lidera na motywację zespołu.

3. Co motywuje? – badanie motywacji zespołu.

Sesja 2. (60 min)
1. Komunikacja i informacja zwrotna

2. Nie ma jak nagrody – co poza wynagrodzeniem?

Sesja 3. (75min)
1. Tanio i skutecznie – codzienna motywacja pozapłacowa

2. Kreatywne motywowanie.

3. Szkoła orłów – Coaching motywujący.

Szkolenie odbędzie się 17 marca 2015 roku w Hotelu Sportowa Dolina, przy ulicy Sportowej 

4A. Rozpoczęcie szkolenia godzina 17:00, zakończenie godzina 20:00.

Zapraszamy serdecznie!

KONTAKT:

Ewelina Marzec, kierownik Projektu

Tel: +48  32  775 - 81 – 21, w godzinach od 8:00 do 14:00

e-mail: biuro@przedsiebiorczy.bedzin.com.pl

http://przedsiebiorczy.bedzin.pl
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