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Szkolenie: Organizacja Pracy

informacje
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Informacje o szkoleniu
Forma szkolenia: online lub offline

Ilość uczestników: max. 10 osób

Cel szkolenia: poprawa systemu planowania i delegowania
zadań w zespole, wdrożenie nowych rozwiązań
organizacyjnych.

Koszt: do indywidualnego uzgodnienia
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Opis szkolenia
Zmieniający się świat wymusza na nas podążanie za zmianą. Jednak bez
odpowiedniej organizacji pracy, planowania dziennego, tygodniowego
i miesięcznego, niezwykle ciężko jest realizować zadania na czas,
pamiętając o wszystkich sprawach. A do tego zarządzać sobą i zespołem.
Myśląc o osobach, mierzących się z wyzwaniami w:
organizacji pracy,
planowaniu pracy swojej i innych,
zarządzaniu kalendarzem i projektami,
tworzeniu i wdrażaniu procedur,
zwiększaniu efektywności procesów,

stworzyłam szkolenie, które pomaga odmienić organizację biura i firmy.
Szkolenie to jest odpowiedzią na konieczność znalezienia rozwiązań
dopasowanych do danej firmy, pracowników i potrzeb zespołu.

Dlaczego moje szkolenie
jest inne?
Praktyka trenerska nauczyła mnie, że wprowadzanie czystej teorii do
firm, nie przynosi rozwiązań. Zamiast tego stawiam na realne problemy,
których analiza pozwala mi zrozumieć sytuację i wyciągnąć trafne
wnioski. Na tej podstawie tworzę autorskie rozwiązania, gotowe do
wdrożenia, towarzysząc zespołowi w zmianie.
Szkolenie z organizacji pracy doskonale pokazuje, że niepowtarzalność
jest w każdym człowieku, umiejętności, procesie czy zadaniu. Z dużą
wnikliwością przyglądam się różnicom między poszczególnymi ludźmi,
zespołami, zadaniami i sposobami organizacji.
Widzę w firmach to, czego inni nie dostrzegają. Instynktownie zwracam
uwagę na codzienny tryb pracy pracowników, ich sposób myślenia i
zarządzania oraz wykorzystywane procedury. To, co działa na jednych,
niekoniecznie musi działać pozytywnie na drugich. W zespołach dziś
potrzeba organizacji wymaga indywidualizacji. Zrozumienia sposobu ich
pracy, własnych nawyków i wypracowania wspólnych rozwiązań.
Organizacyjne wskazówki zna wielu, ale skutecznie wykorzysta je
zaledwie garść osób. Zamiast więc dawać ludziom organizacyjne
gotowce, dopasuj rozwiązania do wszystkich czynników procesu
organizacyjnego.
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ETAP 1

ETAP 2

ETAP 3

Zbadanie potrzeb
zespołu, jego wyzwań i
problemów.

Zrozumienie ich źródeł
razem z grupą.

Wyciągnięcie wniosków.

ETAP 4

ETAP 5

ETAP 6

Opracowanie rozwiązań
dla problemów
organizacyjnych.

Stworzenie
kodeksu organizacji pracy
dla zespołu.

Lista kroków do podjęcia
po szkoleniu.
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Jestem Trenerem Świadomej Zmiany, Audytorem i Trenerem
Administracji. Od ponad 16 lat pracuję nad efektywnością pracy,
organizacją zmiany i budowaniem zespołów. Moje szkolenia są
dostosowane do wymagań uczestników i mają na celu podniesienie
skuteczności pracy, rozwiązanie problemów w komunikacji, a także
wsparcie rozwoju zawodowego. Uczę i daję konkretne rozwiązania,
jak zorganizować sobie pracę, zadania i cały ten biurowy świat. Przy
pomocy Treningu Mentalnego udowadniam, że dobrze
zorganizowana administracja zaczyna się w głowie!
Na co dzień prowadzę firmę UrsaGO™, która buduje i rozwija
administracje firm, opierając się na efektywnych procesach
organizacyjnych i potencjale pracowników biurowych.
Przeprowadzam audyty procesów, szkolę i wprowadzam zmiany w
życiu osobistym i zawodowym dzięki autorskim programom.
Moją misją jest wdrażać świadomą zmianę!

www.urszularowinska.pl

