Un proiect pentru dezvoltarea
abilitatilor de management si
leadership pentru cei la inceput
de drum.
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Povestea lui Geo...
In sfarsit, avansarea bine-meritata, isi spuse Geo, proaspat manager de
echipa, iesind cu un zambet pe fata de la discutia cu seful de divizie. Nu va
fi usor, dar pot sa ma bazez pe baietii pe care ii stiu de ani de zile si iesim la
bere in fiecare weekend.
“ - Salut, Mihai”, spuse Geo intrand in birou, “ce faci, cum merge treaba?”
“ -Ohoo, bine ai venit, sefu’’, zambi usor fortat Mihai. “Deja facem sedinta?”
Geo, usor surprins, dadu inapoi “ce sefu’, mai Mihai, doar ne stim de atata
timp, prin cate deplasari n-am fost noi…!”
“ - Sigur, dar cu cine o sa discut targetul de acum incolo?” replica Mihai
intorcandu-se la excelul la care lucra.
In timp ce isi deschidea laptopul, Geo nu se putu stapani sa nu se
constientizeze ca noul lui job o sa fie un pic mai complicat decat se astepta.

... poate fi si a ta

.
Un proiect pentru dezvoltarea abilitatilor de management si leadership pentru cei la
inceput de drum.

Abordarea noastra ITACA* se bazeaza pe
imbinarea armonioasa a teoriei cu
practica, nu doar in cursul zilelor de
training, ci si prin actiuni consistente de
follow-up.

Zecile de ani de experienta de
management cumulata in MMM
Consulting ne-au dus spre
recunoasterea unei nevoi reale in
organizatiile din Romania:
dezvoltarea solida a
comportamentelor si abilitatilor
manageriale, inca de la primul rol
de acest tip.

De aceea, “SuperMan-ager.Prima
mea echipa” se adreseaza
managerilor cu putina experienta
in aceasta zona, care au echipe in
subordine

*Se aplica in principal pentru programele in-house si consta in a mentine permanent legatura cu participantii timp de 120 de zile

Povestea pe capitole…
Ziua 1:
• Voi intelege rolul de manager de oameni in contextul echipei si
organizatiei
• Voi putea sa imi creez propria viziune, strategie si obiective
• imi voi adapta stilul de management la echipa si organizatie
• Voi invata si experimenta tehnici si unelte de management pentru a
obtine performanta
• imi voi insusi tehnici de time management care ma vor ajuta sa fiu
eficient
• Voi invata sa comunic motivational si eficace
Ziua 2
• Cum sa fiu un leader al echipei
• Cum sa imi coordonez echipa pentru a obtine excelenta in executie
• Tehnici si abilitati de management al conflictelor
• Tehnici, atitudini si comportamente pentru motivarea, retentia si
dezvoltarea oamenilor
• Cum sa creez si sa intretin un mediu care incurajeaza performanta

Privire de ansamblu
Ziua 1 se focalizeaza pe
dezvoltarea mea mea ca
manager, cum imi cresc
eficienta, cum devin atat un bun
organizator cat si un lider
inspirational

Ziua 2 se focalizeaza pe
modalitati de a-mi dezvolta
echipa si de a face
managementul oamenilor

Interactivitate

Aplicare

Programul este special conceput
pentru a fi cat mai dinamic,
interactiv astfel incat invatarea
sa se produca intr-un mod
placut

Abordarea noastra pune mare
accent pe aplicare si exersarea
noilor comportamente. Astfel avem
o multitudine de jocuri de rol,
sesiuni video, studii de caz.

Va propunem si o jumatate de
zi de follow-up, intr-un mediu
informal unde sa discutam pe
fapte, sa impartasim idei, sa
facem schimb de experienta

Proiecte in organizatie
Fara a investi foarte mult timp,
participantii raman conectati la
subiect prin implementarea
ideilor din workshop-uri in
cadrul muncii lor.

Cei care doresc consolidarea abilitatilor
de management de baza: rol,
leadership, planificare, coordonare si
organizare, control, motivarea si
dezvoltarea oamenilor, abilitati de
lucru cu oamenii, comunicare,
feedback, apreciere

Cei recent promovati in
posturi de supervizori,
team-leaderi,
management

Cei care sunt in primii
2-3 ani de management,
supervizare

Dezvoltarea unui climat
bazat pe incredere si
eficienta a lucrului in
echipele lor

Cine participa la acest program

• Este medic din 1997 studiind la UMF “Victor Babes” din
Timisoara.
• Acivitatea profesionala l-a indreptat mai degraba spre a preveni
si vindeca boli ale organizatiilor si oamenilor care le alcatuiesc,
boli care nu se trateaza cu antibiotice, ci cu organizare,
leadership, motivarea performantei, coaching sau mentoring,

• Intre 1998-2011, Abbott, AstraZeneca, GSK, Servier l-au ajutat sa
se dezvolte de la pozitia de reprezentant medical la cea de
Business Unit Manager.
• Traseul profesional ca membru al echipei in firme multinationale
a fost provocator si frumos, cu unele proiecte care au impactat
piata farmaceutica (de exemplu lansarea si sustinerea a 2
branduri care au ajuns numarul 1 in piata medicamentelor de
retail – Preductal MR si Crestor)

Marius Mirea
Super trainer-ul cursului
Learning Architect

• Interactiunea cu multiple culturi organizationale, cu sute de
oameni de vanzari, marketing, training fie ei manageri, colegi sau
reprezentanti, l-au condus spre o filozofie pragmatica: nu exista
solutii universal valabile, pentru succesul oricarui proiect trebuie
luate in considerare fondul existent si capacitatea de schimbare a
unei organizatii sau a unor oameni.
• Crede foarte mult in puterea feedback-ului corect (non evaluativ),
in planificare strategica si in implementarea responsabila a
strategiei. De asemenea, crede in puterea de schimbare a
programelor de formare bine desenate si livrate.
• A participat la zeci de cursuri de marketing strategic, comunicare
persuasiva, coaching, mentoring, leadership, facand parte
integranta din echipe de design si/sau implementare in proiecte
de dezvoltare a oamenilor si organizatiilor.

