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Témata:
jsem dobrý šéf?
co je pro šéfa zásadní
jak správně řídit
jak si vybírat zaměstnance
jak správně propouštět
jak se bránit stresu
jak nadchnout své spolupracovníky
jak hledat motivaci pro pracovní kolektiv
proč někdy “nestíháme” a co s tím dělat
proč se občas s někým nemůžeme domluvit
jak se bránit manipulaci
proč je důležité si stanovit osobní i profesní cíle
jak správně žádat o zvýšení platu
co vše mohu vyčíst z účetnictví

Manažerské minimum
vedoucí školní jídelny

Co Vám přinese?
“Získala jsem spoustu nových informací, a také motivaci k práci. Seminář je skvělý,
vřele jej doporučuji dál. Lektor dostává 10 bodů z 10.”
paní Bohumila Benešová, Bílina, 2018

“Pouze kladné hodnocení – úžasné a praktické příklady, jsem z toho pozitivně energeticky
nabitá. Přednáška byla kvalitní a na vysoké úrovni, dávám 1 s hvězdičkou.”
paní Věra Pružinová, Most, 2018

“Ze semináře si odnáším spoustu námětů a rad pro další práci. Seminář je úžasný
a motivující, všem jej mohu doporučit. Pan Bureš byl naprosto dokonalý.”
paní Jitka Beránková, Měcholupy, 2018

“Ze semináře si odnáším srovnané myšlenky, inspiraci, poznatky, materiály k dalšímu
studiu, nakopnutí do další práce i do života. Také jsem získala nové známé se společnými
starostmi, kontakty. Lektor byl výborný, také perfektní organizace a péče o účastníky, vše
s úsměvem. Byl to bezva týden v bezva partě.”
paní Hornová Lucie, Vysoké nad Jizerou, 2017
“Seminář je opravdu odbornou pomocí pro vedoucí pracovníky na velmi vysoké úrovni,
se spoustou konkrétních ukázek a příkladů.”
paní Dana Zapalačová, Bruntál, 2016
“Seminář hodnotím jedničkou, vše velmi dobře vysvětleno s pochopením na konci.
Odnáším si velmi dobrý pocit, že se dají věci dělat lépe a jsem schopna s tím něco udělat.
Mám nyní chuť do práce i chuť pracovat sama na sobě. Seminář splnil mé očekávání.”
paní Marcela Harmáčková, Nýřany, 2016

“Seminář byl bezva, načerpala jsem energii pro další práci a získala další informace
o fungování školních jídelen. Super přístup zaměstnanců k účastníkům.
Díky za péči v celém týdnu :-) “
paní Zuzana Kielová, Pardubice, 2016
“Velmi dobrá organizace semináře, školicí prostory, ubytování, volné odpoledne
uprostřed týdne. Spousta materiálů, které mi dost pomohou v mé práci.
Vynikající přístup lektora, jeho výklad a vysvětlení, vstřícnost, ukázky z praxe.
Super, nemám, co bych vytkla.
paní Helena Hrubá, Prostějov, 2016
“Naprosto ve všech směrech splnil seminář mé očekávání, jsem plná energie
a znalostí, jak postupně dosáhnout svého cíle - asertivita, motivace, plánování
své práce, ekonomické znalosti. Doporučuji každé vedoucí provozu.”
paní Pavlína Krátká, Praha, 2015

...pomáháme lidem růst

