ZAPRASZAMY NA KOLEJNĄ EDYCJĘ CYKLICZNYCH SPOTKAŃ DLA BIZNESU
POD HASŁEM „WIECEJ NIŻ BIZNES”

•
•

Celem spotkań jest:
stworzenie możliwości pogłębiania wiedzy służącej rozwojowi własnemu i prowadzonej firmy
poprzez uczestnictwo w cyklicznych szkoleniach
stworzenie przestrzeni do nawiązywania relacji i kontaktów biznesowych z obecnymi i przyszłymi
przedsiębiorcami oraz kadrą zarządzającą.

TERMIN I MIEJSCE SPOTKANIA
22 stycznia 2019, godz. 16:00 – 19:00
Sala konferencyjna – Budynek CKS „RADIIS”, ul. Sandomierska 40, Nisko
TEMAT SPOTKANIA
„Zarządzanie talentami w organizacji”
CEL I OPIS SZKOLENIA
Celem szkolenia jest ukazanie istoty podejścia do rozwoju pracownika w przedsiębiorstwie, w myśl zasady
„Rozwijający się pracownik = rozwijająca się Firma”.
Szkolenie stanowi bazę podstawowej wiedzy na temat:
• bezpośredniego wpływu odpowiedniego rozwijania talentów pracowników na rozwój
przedsiębiorstwa;
• narzędzi, jakie można zastosować by poznać talenty swoich pracowników i własne;
• przykładów dobrych praktyk przedsiębiorstw stosujących strategie rozwoju talentów.
Takie są Firmy, Organizacje, Instytucje jacy są ludzie w nich pracujący i dlatego właśnie tak istotne jest
świadome kształtowanie i rozwijanie potencjału ludzkiego.
MATERIAŁY EDUKACYJNE I BONUSY
Każdy uczestnik otrzyma:
• materiały edukacyjne, dzięki którym łatwiej będzie powrócić do zdobytej wiedzy i praktycznie
zastosować ją w swoim przedsiębiorstwie;
• pakiet zniżek na usługi i szkolenia Organizatorów.
Organizatorzy wydarzenia:
My Way Katarzyna Słomiany
ul. Żurawia 3; 37-400 Nisko
biuro@myway.biz.pl
www.myway.biz.pl

CKS “RADIIS”
ul. Sandomierska 40; 37-400 Nisko
k.jednacz@radiis.pl
www.radiis.pl

PRZERWA KAWOWA
Tak
KOSZT SZKOLENIA
30 zł / brutto
ZAŚWIADCZENIE O UKOŃCZENIU SZKOLENIA
Tak
REKLAMA I PROMOCJA
Istnieje możliwość odpłatnej reklamy Twojej Firmy w trakcie trwania szkoleń. Cena i forma do ustalenia
telefonicznie pod nr +48 728-451-806 lub k.jednacz@radiis.pl
PROWADZĄCY
Katarzyna Słomiany – przedsiębiorca, trener i doradca. Kobieta, której pasją jest rozwój własny i
stwarzanie możliwości rozwoju innym.
TERMIN, FORMA ZGŁOSZENIA ORAZ PŁATNOŚCI
Zgłoszenie chęci udziału w szkoleniu należy przesłać do 18 stycznia za pośrednictwem formularza
kontaktowego (zakładka kontakt) na stronie www.myway.biz.pl wpisując w treści wiadomości „Szkolenie
22 stycznia”, lub telefonicznie pod nr +48 728-451-806.
Następnie w mailu zwrotnym otrzymają Państwo informację z danymi do wykonania przelewu. Dokonanie
wpłaty (30zł) stanowi potwierdzenie udziału w szkoleniu, o czym zostaną Państwo poinformowani
mailowo bezpośrednio po zaksięgowaniu się wpłaty na naszym koncie.
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