Co získáte?
Nový nástroj pro klienty
Rozšíříte své portfolio o nový nástroj, který vám v praxi umožní poskytnout klientům širší
pohled na jejich leadership.

3 měření zdarma
V ceně výcviku získáte i první 3 měření pro své klienty a jejich týmy v hodnotě 9 000,- Kč.

Osvědčení o absolvování
Po konci výcviku získáte osvědčení o jeho absolvování. Zaměstnavatelé i klienti ocení
rozšířené portfolio vaší kvalifikace.

Pro koho je výcvik určen?
Personalisté
HR manažery a specialisty, HR konzultanty, recruitery a head huntery

Konzultanti a koučové
interní a externí, pracující s týmy i jednotlivci

Lektoři
v oblasti osobního nebo manažerského rozvoje a rozvoje týmů

Kariéroví poradci
na volné noze

Manažeři
poskytující podporu týmům a jednotlivcům

Talentwork s.r.o.

info@talentwork.cz

+420 602 666 336

www.talentwork.cz

1

Obsah výcviku
1. Zažíváme změny
●
●
●

Jaké nároky klade rychlá digitalizace a implementace technologií na manažery všech
úrovní?
Jakými změnami potřebují manažeři projít, aby transformaci ustáli a vytěžili z ní pro
spolupráci se svým týmem maximum?
Jaké nové metody a dovednosti manažeři potřebují?

2. Co a jak měříme
●
●
●

Na čem je měření založeno a z čeho vychází?
Jaké oblasti měření zahrnuje a proč?
Jak jeho strukturu vysvětlit manažerům?

3. Jak o měření mluvíme
●
●
●

Jak úspěšně vysvětlit, proč má smysl se zapojit?
Jak manažery připravit, aby přineslo měření maximální užitek?
Jak připravit jejich týmy na 360° zpětnou vazbu?

4. Řešíme problémy
●
●
●

Jak souvisí konkrétní výsledky s výkonností firmy a spokojeností týmů?
Na co si dát při interpretaci pozor?
Jak výsledky propojit s výstupy CliftonStrengths testu, pokud je klient má?

5. Stavíme na výsledcích
●
●
●

Jak navrhnout konkrétní kroky pro další rozvoj manažera?
Jak vysvětlit výstup měření, aby ho manažer i tým mohli dlouhodobě využít?
Jak účelně plánovat interní i externí vzdělávání, koučink, mentoring, online kurzy
atd.?

Organizační informace

Talentwork s.r.o.

info@talentwork.cz

+420 602 666 336

www.talentwork.cz

2

Hlavní lektor
Michal Martoch
Strategic | Activator | Achiever | Futuristic | Maximizer
„Nejúspěšnější manažeři využívají ve své práci kvalitní data.
Proto jsme vyvinuli unikátní metodu Talentwork leadership
měření, která zahrnuje devět klíčových oblastí práce leadera s
týmem. Naučíme vás ji využít v praxi tak, abyste ji svým
klientům mohli nabídnout jako silný nástroj pro efektivní rozvoj
jejich leadershipu.”
Jako konzultant a lektor pomáhá Michal firmám už 13 let vytvářet dlouhodobou strategii
práce s talenty a rozvíjet práci na dálku. Učí manažery a majitele firem rozumět práci s
potenciálem a efektivně využívat moderní technologie ve prospěch svých týmů.
Od roku 2009 pracuje s talentovou metodikou CliftonStrengths od Gallupu, prošel certifikací
Gallupu v Londýně jako Gallup® Certified Strengths Coach. Vytvořil vlastní talentový výcvik
pro konzultanty, personalisty, head huntery a manažery, kteří chtějí ve své organizaci
podporovat a rozvíjet talent management.
Má za sebou více než 6000 konzultačních, koučovacích a lektorských hodin.

Kontakt a registrace
Máte-li jakékoliv dotazy k měření, dejte nám vědět.
Těšíme se na vás.
Radka Nepustilová
radka.nepustilova@talentwork.cz
+420 602 666 336
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