Cirkulární
týmová intervence

Dobře vybudovaný tým
může dosáhnout takového úspěchu,
o kterém jste nikdy ani nesnili...


- John. C. Maxwell -

Dobrá pracovní
atmosféra

Zklidnění akutního
konfliktu

Zlepšení atmosféry
Zvládnutí konfliktů

Vyřešení
chronického sporu

na stabilitu zaměstnanců, jejich zdraví, ale
hlavně na jednání s klienty a výkonnost.
CTI je metoda, která pomáhá fungování týmu
- potřebujete, aby tým věnoval maximální
pozornost výkonu, ale brzdí ho špatná

Prevence
fluktuace

Urovnání vztahů
Podpora spolupráce

Narušené fungování týmu může mít vliv

zlepšovat, když:

Vyšší
výkon

- chcete, aby lidé byli v souladu, ale oni se
nedohodnou ani na detailech.
- přejete si, aby lidé byli v pohodě, ale vnímáte
u nich jeden velký konflikt.
- ten, kterého/které si pracovně nejvíc vážíte
a je pro Vás nepostradatelný/á, komplikuje
týmovou spolupráci nebo atmosféru.

atmosféra.

www.tresconsulting.cz

Co můžete očekávat?
Konzultanti
Práci spolu
Informace,
budou mluvit
s Vámi na stejném
co je třeba
s jednotlivými členy
cíli: Aby se všem
udělat, jak je
týmu. Vyslechnou si,
pracovalo lépe, v lepší
potřeba se
kde vidí problémy,
atmosféře a díky tomu
chovat.
co ho nebo
Intervenci
tým dosahoval
ji trápí.
konzultantů
žádaných
Motivaci týmu
u všech, ale
výsledků.
k pozitivnímu
hlavně u těch,
přístupu.
kdo jsou zdrojem
nesouladu.

Uvolnění
napětí.

GARANT

Mgr. Hana Kyrianová
Hanka je odborník na personální

Chodí na tréninky badmintonu, jógy

procesy. 12 let pracovala v odděleních

a fitness. Má ráda dobré jídlo i dobré

lidských zdrojů ve firmách s několika tisíci

víno. Často a chutně vaří.

zaměstnanci. Má mnoho zkušeností

Dobře rozumí tomu, co se děje

s psychodiagnostikou pro výběr

v rámci firmy. Dokáže podporovat

i rozvoj zaměstnanců. Je rychlá, razantní,

změnu, a to po odborné i lidské stránce.

energická. Klienti oceňují její zaměření na

Umí se dohodnout i s náročnými klienty

cíl, výkonnost a efektivitu. Zvlášť dobrá je

a podpořit je, aby akci dobře přijali

v individuálním koučování.

a měli z ní užitek.

MÍSTO
KONÁNÍ

ROZSAH
KURZU

u nás nebo u vás

úvod a zakončení projektu v řádu
30 min., s každým členem týmu 2 ×
cca 45 min., s odstupem 2–7 dnů,
konzultace s nadřízeným/
zadavatelem před a po intervenci.

TERMÍN

dle dohody

