Chcete zvýšit úroveň firmy? Potřebujete proškolit zaměstnance? Jednotlivce nebo celý tým? Nabízíme

OTEVŘENÁ ŠKOLENÍ 2008
Společnost DMC management consulting pro Vás připravila bohatou nabídku školících programů od
úrovně dělnické až po manažery. V listopadu pořádáme:

B2B MANAGER
ACADEMY
Otevřené školení pro
manažery nejen výrobních
podniků.
Nový modul v roce 2008:
MANAŽERSKÉ VYJEDNÁVÁNÍ
• komunikační strategie
• zvládání námitek
• techniky vyjednávání
Další vzdělávací moduly:
Modul 1:
Zvládání efektivní
komunikace, neverbální
komunikace, role v týmu
a role vedoucího, zvládání
obtížných členů týmu
Modul 2: Zvládání konflikt ,
manažerské rozhovory
Modul 3: Manažerské styly
(koučování, delegování,
direktivní styl a podpora
podřízených)
Modul 4: Time
management,
Stress Management,
Efektivní vedení porad
Modul 5: Prezentační
dovednosti nebo
Marketingový mix

INTERVIEW SKILLS
Otevřené školení nejen pro
personalisty zaměřené na
výběr vhodných uchazečů
o zaměstnání.
Program je koncipován
jako propojení základních
teoretických znalostí
s možností vyzkoušet si
pohovory “nanečisto”
prakticky.
Modul 1:
Základy komunikace komunikace v rámci
pohovoru s kandidáty,
kladení otázek, základy
vyjednávání, prezentace
společnosti
Jak vést pohovor - selekce
CV: Jak poznat vhodného
kandidáta ze CV?
Druhy výběrových řízení
Jak sdělit zpětnou vazbu
Typologie osobnosti
Modelové situace - hraní rolí,
praktická cvičení, proces
náboru a ukázka assessment
centra

VÝCHOVA MISTRŮ
V ČECHÁCH

LEAN MANAGEMENT
metoda “zeštíhlování”

Otevřené školení pro
vedoucí výrobních týmů.
Lidé z praxe nechtějí
poslouchat dlouhé "suché
teorie". Proto školíme
zážitkovou metodou.
Modul 1: Zvládání efektivní
komunikace, neverbální
komunikace, zvládání
konfliktů
Modul 2: Předávání instrukcí,
řešení modelových situací,
AC Hummer

Otevřené školení určené pro
specialisty, mistry a vedoucí
týmů.

DMC management consulting s.r.o., www.dmc-cz.com
Kontakt: tel. 225 384 850, e-mail: info@dmc-cz.com

Co Vám školení přinese?
• Pochopit princip
zeštíhlování.
• Pochopit co jsou lean
nástroje a proč se
používají.
• Naučit se používat lean
nástroje v praxi - co
podporuje štíhlou výrobu.
• Postup lean a jeho fáze.
• Vyzkoušet si praktickou
hrou "zeštíhlit výrobu či
proces" a ušetřit náklady.
• Jak hodnotit a měřit
efektivitu.
• 7 typů plýtvání.

