KOUČOVÁNÍ
CESTA K MANAŽERSKÉMU MISTROVSTVÍ
„Každou horu, kterou zdoláme, zdoláme nejprve ve své mysli“

O co jde:
Společná výprava s cílem vyladit Váš manažerský styl. Podpoříme to, co Vám funguje, překonáme, co Vás
limituje, a rozvineme užitečné dovednosti a koncepty.

Komu je koučování určeno:
 Manažerům v procesu změny,
např. úrovně řízení, týmu, úkolů
 Specialistům, kteří se přesouvají
na manažerskou pozici
 Manažerům týmů nebo projektů,
kteří chtějí zvýšit efektivitu své práce
 Všem, kteří chtějí zmapovat svou kariéru
a rozhodnout se o dalších krocích
své profesní dráhy

Co získáte:
 Viditelné výsledky, lepší rozložení činností,
více pohody
 Stabilnější tým a vizi svého týmu
 Větší nadhled a méně mikromanagementu
 Radost ze své práce a z práce s druhými
 Skutečné změny
A NAVÍC … podpoříme Vaši odvahu, energii a
vytáhneme Vás na laně úspěchů

Jak koučování probíhá:






Společně projdeme jednotlivé oblasti Vašich pracovních aktivit
Podpoříme Vaše silné stránky, posuneme limity toho, jak jste zvyklí „věci“ dělat a jak o nich přemýšlíte
Podíváme se na konkrétní situace z nadhledu, abyste je mohl/a lépe řídit
Propojíme Vaše zkušenosti s osvědčenými principy z praxe
Vytvoříte si vlastní manažerský styl

S kým:
Mgr. Pavla Pavlíková, PCC
Inspirativní kouč zaměřující se na úspěšné zvládnutí manažerské role a využití principů
a technik koučování při práci s lidmi, horolezkyně, facilitátorka, držitelka certifikace
Professional Certified Coach International Coach Federation.
Mám dvě lásky – koučování a horolezení. V obou provázím druhé cestou k vrcholu,
ať už je to horolezecký výstup nebo úspěch v zaměstnání či v životě.
Věřím v to, že každý z nás je originál a má v sobě schopnost uspět. Jenom se někdy stane,
že na to zapomeneme. Zde je moje poslání - objevovat s lidmi jejich zdroje, jejich vnitřní
sílu. Aby mohli dosáhnout svého cíle, změnit to, co si přejí změnit, víc si věřit, nebo se
jen víc radovat.
Vydejte se se mnou na cestu k manažerskému mistrovství!
Těším se na setkání.
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