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Skuteczny 
Lider

 5 dwudniowych zjazdów
 badanie psychometryczne
 1 sesja indywidualna omawiajaca

badanie

CYKL
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Dla kogo

Program dla osób które potrzebują trenować swoje umiejętności liderskie 

Tworzyłam ten warsztat z myślą o sobie i innych przedsiębiorcach borykających się z 

problemami komunikacji w zespole.

Jesteś liderem i szukasz rozwiązań, które pozwolą Ci lepiej dogadać się ze swoim 

zespołem? Sposób komunikacji, którym teraz się posługujesz nie do końca się 

sprawdza?

Od lat pracuję z różnymi zespołami prowadząc coachingi biznesowe. Współpracując 

z moim mentorem, przyjacielem i trenerem trenerów Mariuszem Szubą widzę jak 

ważna jest systematyczność i praktyka, a to można osiągnąć spotykając się na 

warsztatach. Obserwując ludzi  rozumiem, że każdy człowiek jest inny, każdy ma 

swoje priorytety i każdy ma inne cele. 

Jednak w pracy, budując zespół zależy nam, aby cele i wartości były takie same, a styl 

komunikacji jednorodny.



SKUTECZNY LIDER3

OPEN GLOBAL Sp. z o.o.  /   tel. +48 573 808 388 www.openglobal.pl

Jak to osiągnąć?
Jest to proces zmiany własnej, która w rezultacie przekłada się na zespół. Jeśli 
chcesz  zmienić coś w zespole zacznij od siebie. 

Poznaj siebie i rozpoznaj co cię motywuje, co jest twoją mocną stroną, a co słabością. 

Kto jest w twoim zespole niezbędny i z kim powinieneś zacząć współpracę. To jeden z 

obszarów pracy na warsztacie, który składa się z pięciu zjazdów po 2 dni. Obiecuję, że 

nie będzie łatwo i miło, natomiast nie raz na Twojej twarzy pojawi się uśmiech. Liczy 

się efekt i to czy faktycznie chcesz coś zmienić ;)

Będziemy pracować na narzędziach NLP oraz na badaniu psychometrycznym 

„Facet5”, które jest stosowane w ponad 70 krajach.

Dodatkowo omówimy poziomy wartości i jak to się łączy z osobowością. 
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Terminy warsztatów

1 sesja indywidualna w terminie (01-13.01 Online)

Warsztaty są w trybie 
stacjonarnym

Krotoszyn, ul. Chwaliszewska 8

Godziny szkolenia 10:00 -18:00

CENA :

miesięcznie 2100 brutto

jednorazowo 10 000 brutto

W cenie szkolenia:
• badanie psychometryczne

• materiały szkoleniowe

• serwis kawowy

• obiad

• certyfikat

14-15.01

Kim jestem i jak mnie postrzegają 
inni.

11-12.02

Style komunikacji - lingwistyka.

15-16.04

Nawyki w pracy usuwanie i 
wprowadzanie.

11-12.03

Emocje w procesie zarządzania.
Motywacja w zespole

13-14.05

Praca zespołowa delegowania i 
rozliczanie z zadań.
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Małgorzata Jochaniak
Wieloletni trener, coach, konsultant, przedsiębiorca, Prezes Open Global Sp. z 
o.o., organizator warsztatów “Zmotywowani do zmian”,twórca marki HALO 
Opiekun GSM, Sales Dyrektor MSTEAM Mariusz Szuba,

Prowadzi szkolenia dla firm oraz konsultacje indywidualne. Olbrzymią jej cechą jest kreatywność. 
Głowa pełna pomysłów, za którymi idą marzenia, które krok po kroku spełnia. Ceni w ludziach 
otwartość, szczerość, chęć na zmiany. Najważniejsze, aby zawsze być sobą.

“Jestem przekonana, że każdy może więcej niż 
mu się wydaje i na szkoleniach staram się, by 
ludzie sami dostrzegali własny potencjał”.

Będziemy pracować na narzędziach NLP oraz 
na badaniu psychometrycznym „Facet5”, które 
jest stosowane w ponad 70 krajach.

Dodatkowo omówimy poziomy wartości 
i jak to się łączy z osobowością.

Kompetencje:

• praktyk i master time line therapy,

• międzynarodowy praktyk i master NLP,

• Master Coach,

• akredytowany i doświadczony użytkownik 

testów psychometrycznych Facet5

- określających naturalny potencjał 
przedsiębiorcy i pracowników,

• specjalizacja w pracy z Zarządem oraz 
Właścicielami firm,

• ponad 2000 godzin szkoleń.
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NIP 621 181 60 78, 
REGON: 363231936  
tel. +48 62 723 20 13,

Zainwestuj w siebie
Zapraszam do kontaktu 

Izabela Laska
tel. 573 808 388 
szkolenia@openglobal.pl

OPEN GLOBAL Sp. z o.o. 
ul. Chwaliszewska 8, 
63-700 Krotoszyn

www.openglobal.pl




