Lucrez într-o echipa, am un manager. Ce abilități am nevoie ca să ma integrez cu succes și să
performez? Să îmi organizez munca și timpul, să comunic eficient cu colegii și partenerii de
business, să rezolv problemele care apar, să vin cu idei și soluții și să le prezint cu convingere în
fața celorlalți. Și mai am nevoie să îmi înțeleg potențialul de dezvoltare a carierei.

Pornesc la drum! Vreau să învăț, să mă dezvolt, să evoluez!

Sunt
Angajat/
Specialist

ABILITĂȚI NECESARE ROLULUI
Abilități de comunicare de bază
Comunicare persuasivă
Productivitate personală - gestiunea timpului
Luarea deciziilor și Rezolvarea problemelor
Management-ul conflictelor
Potențialul meu este...
Management-ul Talentului personal
Tehnici anti-stress

PROGRAMELE MMM CARE MĂ POT SPRIJINI
Comunicare asertivă și persuasivă. Feed-back
Luarea deciziilor. Rezolvarea problemelor
Gestionarea conflictelor
Organizare și gestiunea timpului
Eliberarea de stres

Am o echipă de coordonat pentru performanță. Am nevoie să îi dezvolt, să îi motivez și
să îi rețin în echipa mea.

Sunt pregătit să coordonez echipa. Am nevoie de abilități noi.

ABILITĂȚI NECESARE ROLULUI
Abilități manageriale de bază
Management-ul schimbării
Soluționarea conflictelor
Productivitate personală - gestiunea timpului
Luarea deciziilor și Rezolvarea problemelor
Inteligența emoțională
Facilitarea întâlnirilor de echipă
Gestionez stresul pentru echilibrul
meu și al echipei

Sunt
Team leader/
Coordonator
de echipă/
Line Manager

PROGRAMELE MMM CARE MĂ POT SPRIJINI
SuperManager. Prima mea echipă
Comunicare persuasivă
Productivitate personală - gestiunea timpului
Luarea deciziilor și Rezolvarea problemelor
Management-ul conflictelor
Facilitarea evenimentelor de echipă
Inteligența emoțională pentru manageri
Tehnici anti-stress
Simulare de business - Leadership aplicat

Evoluez. Sunt Manager/Director de câțiva ani. Am responsabilități noi și mai mari și o
echipă mai mare și mai sofisticată. Am nevoie de abilități noi ca să reușesc. Oamenii și
business-ul depind de mine. Trebuie să îmi dezvolt echipa și să o conduc pentru
performanță. Am nevoie să gândesc strategic.

Am noi provocări. La vârful organizației responsabilitatea este mult
mai mare. Vreau sa fiu un lider de excepție!

Sunt
Manager/
Director

PROGRAMELE MMM CARE MĂ POT SPRIJINI
ABILITĂȚI NECESARE ROLULUI
Inteligența emoțională pentru echilibrul
meu și al echipei
Comunicare persuasivă și influențare.
Public Speaking.
Gândire strategică
Abilități de Mentoring și Coaching
Facilitarea întâlnirilor de echipă
Abilități pentru Leadership avansat
Leadership coaching
Sprijin pentru workshop-uri de Strategie, Valori,
Rezolvarea problemelor
Gestionez stresul pentru echilibrul
meu și al echipei

Lideri în echilibru - Inteligența emoțională
pentru Lideri
SuperLeader - leadership avansat
Comunicare persuasivă și influențare
Abilități de Coaching și Mentoring pentru Leaderi
Facilitarea evenimentelor de echipă
Simulare de business - Leadership aplicat
Leadership Coaching
Team Coaching
Mindfulness
Workshop-uri de strategie
și alte teme de interes

Sunt HR Manager/Business Partner. Echipa mea este întreaga organizație. Sunt aici să îi sprijin și să
lucrăm împreună pentru a îndeplini obiectivele organizației.

Sunt partener de business pentru organizație.
Mă poziționez și îmi calibrez contribuția pentru acest obiectiv!
ABILITĂȚI NECESARE ROLULUI
Abilități esențiale pentru relaționarea cu managerii și angajații
Înțelegerea strategiei afacerii și integrarea acesteia în munca de HR
Înțelegerea procesului de învățare pentru adulți și facilitarea
evenimentelor de învățare
Coaching pentru Manageri și Angajați
Instrumente pentru munca mea: evaluarea competențelor
angajaților
Gestionez stresul pentru echilibrul meu și al organizației

Sunt
HR Manager/
HR Business
Partner/
L&D Manager

PROGRAMELE MMM CARE MĂ POT SPRIJINI
(Lucru cu strategia de business, Relația cu managerii,
Abilități de facilitare, HR as a Coach)
Centru de evaluare/dezvoltare pentru Recrutare
Centru de evaluare/dezvoltare pentru Promovare
Centru de evaluare/dezvoltare pentru Management-ul Talentelor
Mindfulness
Train the Trainers - certificat ANC
Abilități de facilitare pentru workshop-uri

www.mmmconsulting.ro

