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TRENER MENTALNY I BIUROWA REWOLUCJONISTKA
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Nazywam się Urszula Rowińska
Jestem Trenerem Świadomej Zmiany
Od ponad 16 lat wprowadzam zmiany organizacyjne dla firm. Projektuję
struktury przedsiębiorstw, które chciałyby prosto i skutecznie uporządkować
swoje środowisko pracy. Jestem Trenerem Administracji i wiem, jakie
wyzwania napotykają obecnie firmy. Dlatego uczę efektywnej komunikacji,
pracy z nawykami, zarządzania zespołem i rozwoju w dostępnych
strukturach. Jako Trener Mentalny stawiam na solidny mindset
udowadniając, że pójście w kierunku dobrze zorganizowanej administracji
zaczyna się w głowie.
Przez lata pracy dopracowałam procesy budowania sprawnej i bezpiecznej
administracji biurowej. Wdrażałam je w międzynarodowych korporacjach,
w świecie prawniczym i firmach otwartych na efektywne zmiany.
Na co dzień prowadzę firmę UrsaGO™, która buduje i rozwija administracje
firm, opierając się na efektywnych procesach organizacyjnych i potencjale
pracowników.
Przeprowadzam audyty procesów, szkolę i wprowadzam zmiany w życiu
osobistym i zawodowym dzięki autorskim programom.
Moją misją jest wdrażać świadomą zmianę!
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Szybko dostrzegam problemy administracji i dobieram do nich skuteczne rozwiązania, przywracając wiarę w sens pracy.
Analizuję narzędzia, procesy, przekonania i zależności, które stoją na drodze do efektywnej organizacji biura.
Zauważam indywidualne predyspozycje pracowników, budujące efektywność całego zespołu.
Stawiam na ludzi, a dobrze zorganizowana administracja jest efektem ubocznym zmiany, jaka wtedy zachodzi
w mentalnym nastawieniu.
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Jakie są korzyści ze współpracy ze mną?

Dobrze Zorganizowana

Administracja w Twojej firmie.
Oszczędzisz czas i pieniądze,
które do tej pory traciłeś na złą
organizację i niewłaściwe
lokowanie finansów.
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Poznasz mocne i słabe strony
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Uwolnisz potencjał swoich

administracji w swojej firmie

pracowników. Zwiększysz

oraz autorskie rozwiązania,

motywację oraz

przygotowane i dopasowane

zaangażowanie do pracy

pod Twoją organizację.

w Twoim zespole, a tym samym

Usprawnisz procesy i pracę

zwiększysz efektywność pracy.

Twojego zespołu.
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SZKOLENIA

MENTORING

KONSULTACJE

Jak mogę pomóc Twojej firmie?

Poprzez autorskie badanie audytowe odkrywam, jakie są
potrzeby szefa, czego wymaga firma, jakie są przyczyny
wąskich gardeł oraz jakie narzędzia należy zastosować.
Opracowuję plan wdrożenia usprawnień i przygotowuję na nie
zespół. Krok po kroku pomagam wprowadzić zmiany, dzięki
którym firma będzie działać sprawniej.
Szkolę i prowadzę skuteczny program dla pracowników. Moje
nieszablonowe podejście gwarantuje, że każdy w zespole
firmy potrafi prawidłowo się: organizować, komunikować i
zarządzać sobą oraz innymi. Dzięki treningowi mentalnemu
rozwiewam potencjalne bariery i problemy.
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PROGRAM ZMIANY

WYSTĄPIENIA

Oferuję konkretne i merytoryczne konsultacje 1:1 dla
pracowników, podczas których najefektywniej określam
elementy wymagające działania i wspólnie opracowujemy
strategię ich naprawy.
Prowadzę prelekcje i wystąpienia na wydarzeniach
poświęconych administracji oraz rozwojowi biznesowemu.
Inspiruję do działania i dzielę się doświadczeniem.
Wspieram pracowników, zespołu i managerów na drodze
świadomej zmiany.
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Dla kogo?
Rozwijam efektywność pracowników firm i zespołów. Szkolę
pracowników, także Office Managerów, dyrektorów i wspieram
Szefów w budowaniu zaangażowanych zespołów. Pomagam
okiełznać organizacyjny chaos i zamieniam go w ład i porządek.
Moja oferta skierowana jest w szczególności do osób zarządzających,
właścicieli firm, którzy potrzebują wsparcia w stworzeniu procesów
organizacyjnych, administracyjnych, jak również asystentek i Office
Managerów, pragnących rozwijać swoje kompetencje i umiejętności.

Szef
Asystentka

Właściciel firmy
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Office Manager

Pracownicy

Zespoły
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Od projektu Biurowe Rewolucje wszystko się zaczęło w 2017 roku. Powstał z myślą o wszystkich Asystentkach i Office
Managerach, które potrzebują wsparcia w działaniach.
Dziś projekt rozwinął skrzydła i przeprowadza przez zmianę osobistą i zawodową wszystkie osoby, które tej zmiany potrzebują.
Społeczność Biurowych Rewolucjonistek stale rośnie.
Dzięki coraz to nowym programom, mogę oferować usługi na najwyższym poziomie.
Nasza platforma zawiera materiały edukacyjne, pomocne w rozwijaniu zawodowych kompetencji, które gwarantują wzrost
skuteczności, motywacji i efektywności działania.

Statystyki projektu
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11 000

2 000

5/5

średno miesięcznie unikalnych
użytkowników na blogu

dostępnych Asystentek w Bazie
Asystentek na potrzeby rekrutacji

średnia ocena szkoleń w ramach
projektu Biurowe Rewolucje
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Szkolenia
Szkolenia, które oferuję, są szyte na miarę potrzeb każdej
firmy i dostosowane do wymagań. Dzięki temu, po wstępnym
przedyskutowaniu oczekiwań i problemów w Twojej
organizacji, przeprowadzonej ankiecie, dostosowuję dane
szkolenie pod kątem merytorycznym tak, aby jego efekty były
jak najlepsze. Wiem z doświadczenia, że najlepsze jest
szkolenie oparte na pracy warsztatowej. Podczas niej
uczestnicy mogą bazować na wymianie doświadczeń, relacji,
analiz. Praca nad case study uczestników szkoleń daje im
większą wartość niż tysiące przedstawianych teorii. Właśnie z
tego powodu unikam teorii jak ognia. Dla mnie liczą się
rozwiązania dopasowane do potrzeb i pracy uczestników,
które każdy uczestnik będzie mógł wdrożyć.
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Propozycje szkoleń zamkniętych
ORGANIZACJA PRACY
PRACOWNIK PRZYSZŁOŚCI
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM
OPTYMALIZACJA PROCESÓW
KOMUNIKACJA, ORGANIZACJA I MINDSET W ZESPOLE
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Kontakt
Chesz o coś zapytać?
Potrzebujesz dodatkowych odpowiedzi związanych
z naszą współpracą?
Chcesz dowiedzieć się więcej o szkoleniach, audycie
administracyjnym lub mentoringu w firmie?
Skontaktuj się ze mną.

+48 662 273 260
biuro@ursago.pl
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