Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnym spotkaniu warsztatowym z cyklu Dobre
Praktyki w Nowoczesnym HRze, które odbędzie się 17 maja 2016. Tematem najbliższego
spotkania jest jeden z kluczowych aspektów Zarządzania Zmianą: komunikacja w zmianie.
Warsztaty dedykowane są profesjonalistom z działów HR i mają na celu promowanie dobrych
praktyk, a także wymianę doświadczeń. Spotkania prowadzone są przez ekspertów, którzy posiadają
nie tylko głęboką wiedzę merytoryczna, ale także praktyczne doświadczenie we wdrażaniu
efektywnych rozwiązań w organizacjach z różnych branż. Każdy warsztat jest zaprojektowany tak by
otrzymali Państwo konkretne, praktyczne narzędzie do wykorzystania w swojej codziennej pracy.
Udział dla pracowników działów HR jest bezpłatny. Wystarczy się zarejestrować tutaj!
Temat: Komunikacja w zmianie – sposób na stałe podnoszenie dynamiki
rozwoju organizacji.
Prowadzący: Adrianna Filiks
Miejsce spotkania: Biuro WYG Consulting,
ul. Bitwy Warszawskiej 1920r 7 (środkowa klatka p. V)
Czas: 17.05.2016 od 13.30 do 16:30
Miejsce, jakie Twoja firma zajmuje w otoczeniu, nie jest dane raz na zawsze. Podlega ono
„tryptykowi rozwoju organizacji” – zaistnieniu, przetrwaniu i doskonaleniu osiągniętego stanu czyli
zmianie. Przedsiębiorstwa odnoszące sukcesy wyróżniają się tym, że potrafią korzystać ze zmiany
jako sposobu na przetrwanie i wzrost. Zmianom można się bowiem poddawać lub je kreować.
Oznacza to wybór pomiędzy nieefektywnym bronieniem status quo a poszukiwaniem sposobów
wykorzystania nowych możliwości dla organizacji.
Firma jutra - to organizacja, której pomyślność będzie coraz bardziej zależeć od talentów
i twórczego podejścia jej pracowników, którzy będą potrafili ze sobą efektywnie współpracować
i skutecznie komunikować się. Bez tych umiejętności nie można pracować z innymi ludźmi, tak samo
jak trudno jest zarządzać firmą i pracownikami bez umiejętności zrozumiałego
przekładania założeń poszczególnych strategii i planów na język praktyki i konkretnych
zadań. Bez sprawnego komunikowania się organizacja nie będzie w stanie osiągnąć
zamierzonych celów ani przeprowadzić żadnej zmiany.
Kluczowe punkty warsztatu:
Kluczowe czynniki sukcesu wpływające na powodzenie procesu zarządzania zmianą
Gotowość do zmian - analiza potencjalnych źródeł ryzyka i zagrożeń dla realizacji
procesu zmiany – co może nas spotkać po drodze i jak się do tego przygotować?
Znaczenie efektywnej komunikacji w procesie zmian
Metody skutecznej komunikacji - czyli o sztuce argumentowania i prezentowania decyzji
Okoliczności utrudniające sprawną komunikację w przedsiębiorstwie.

Adrianna Filiks - doświadczony trener (ponad 2500 godzin szkoleniowych zrealizowanych tylko
w ciągu ostatnich 4 lat), wykładowca akademicki, ekspert strategicznego Zarządzania Zasobami
Ludzkimi i coach, wieloletni dyrektor personalny, z ponad 20-letnią praktyką zawodową w HRze.

Serdecznie zapraszamy do zarezerwowania miejsca już dziś poprzez naszą stronę lub załączony
formularz.
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