ASSESSMENT/DEVELOPMENT CENTRUM
ŠITÉ NA MÍRU VAŠÍ ORGANIZACE

Praktický workshop, na jehož konci budete mít
vlastní koncept AC/DC, který můžete ihned
využít ve vaší organizaci.

Řídím lidi. Stále si kladu otázky:
 Jak lépe vybrat a udržet ty nejlepší
zaměstnance?
 Jak lépe vidět a poznat své lidi – znát je lépe
než se znají oni sami?
 Jak lépe využít všech jejich schopností
a dovedností?
Potřebujete?
 Vybrat nové lidi
 Najít a zhodnotit potenciál svých lidí
a pracovat s ním
 Vytvořit výkonný tým
 Vytipovat talenty pro vedoucí pozice
 Přispět k růstu firemního výkonu efektivním
řízením a rozvojem lidí

OBSAH KURZU:
V rámci workshopu si vytvoříte vlastní
metodiku Assessment/Development
Centra šitou na míru potřebám vaší
organizace:
1. Hodnotící kritéria a jejich popis
2. Hodnotící škála a její popis
3. Matice metod, pomocí které lze
zhodnotit účastníka z mnoha úhlů
pohledu v různých modelových
situacích
4. Vytvoření vlastních modelových
situací
5. Popis jednotlivých metod včetně
formulace zadání pro účastníky
a uvedení časové náročnosti každé
metody
6. Vytvoření harmonogramu –
časového rozpisu všech aktivit
v AC/DC.

ROZSAH KURZU: 1 den / 6 VH

Cena kurzu: 2 490 Kč
Vezměte s sebou kolegu a získejte
bonusovou cenu 4 000 Kč
pro dva účastníky!

Datum:

čtvrtek 15.2.2018 od 9 do 13 hod.
(coffee break zajištěn)

Místo:

Olomouc, U Stadionu 10

ASSESSMENT / DEVELOPMENT
CENTRUM je nástroj, který slouží
k posouzení a zhodnocení silných
stránek, ke zmapování stávající
úrovně dovedností a ke zhodnocení
rozvojového potenciálu
zaměstnanců.

KDO JE VÁŠ LEKTOR?

MGR. IVANA OLIVOVÁ
14 let zkušeností v managementu obchodu (DHL Czech Republic,
Gebrüder Weiss, Educatoria Institut).
11 let zkušeností v oblasti Human Recources ve výrobních
a obchodních společnostech do 500 zaměstnanců (Advantage
Consulting, Italflexo, ARS AQUA).
Více jak 10 let zkušeností s lektorskou činností a poradenstvím
v oblasti motivace lidí, zvyšování efektivity a výkonnosti
zaměstnanců a snižování nákladů.
8 let zkušeností na pozici hodnotitele projektů ESF OPLZZ, OPLZ
s ratingem A+.

Lektorka na otázku, proč navštívit její kurzy, odpovídá:
 Neradím na základě naučeného nebo přečteného, předáváme
mnohaleté zkušenosti
 Neučím. Pomáhám ukotvit co intuitivně dávno víte
 Sázím na selský rozum - žádná teorie nevynahradí zkušenost
na vlastní kůži v modelových situacích
 Sázím na maximální zjednodušení složitých metod
 Podporuji hledání vlastní cesty bez unifikovaného využívání jediné
platné teorie
 Společnou diskusí provázím hledáním nových způsobů,
které budou šité na míru vám
 Věřím na společné sdílení zkušeností a dobré praxe účastníků
v kurzu
 Cílím je maximální užitečnost a přenesení nových dovedností
do vaší praxe

Mgr. Ivana Olivová
Pod kaštany 22
616 00 Brno
+420 604 484 326
olivova@viaoliva.cz
www.viaoliva.cz
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