Strategická
motivace zaměstnanců

V mnoha firmách je vedení lidí to,
co se dělá, jen když zbude čas.
- Jack Welch Formální a neformální
hodnocení

Individuální
motivační rámce

Nástroje pro
systematické hodnocení

Jak říci nepříjemnou
pravdu

Role zpětné vazby v motivaci
Nastavení hodnotících
kritérií a jejich komunikace do týmu
Účinné manažerské
nástroje v motivaci podřízených
Styl vedení
a strategická motivace
Motivace podřízených je jedna z nejvíce

A jak ji dělat tak, abychom se vyhnuli

opomíjených manažerských dovedností. Všichni

formalismu nebo naopak zranění ega, které

si uvědomujeme její význam, ale... Málokterý

často dnešní hodnotící pohovory doprovází?

manažer cílevědomě a takřka na denní bázi

Vysoce interaktivní a na trénink orientované

s motivací podřízených pracuje. Nemluvě o té

školení s profesionálními sparing partnery.

s přívlastkem “strategická”. A čím se vlastně liší

Určeno pro všechny, kteří vedou lidi.

od onoho pověstného poplácání po rameni?

www.tresconsulting.cz

Co si z kurzu odnesete?
Naučíte se,
jak si sestavit
funkční seznam
hodnotících kritérií,
ujasníte si je a
naformulujete.

Dozvíte se, jak je
srozumitelně
a motivujícím způsobem
komunikovat tak,
aby kritériím Váš tým
rozuměl, považoval je za
férová a byl ochoten
je naplňovat.

Naučíte se, jak podle
kritérií dlouhodobě řídit
výkon, jak tým podle
nich vést a povzbuzovat
v každodenních
situacích
i v dlouhodobém
horizontu.

GARANT

PhDr. Alexandra Fonville, Ph.D.
Saša začala svou profesní kariéru

Přednáší manažerské dovednosti

vědeckým výzkumem, ze kterého si

v rámci studia MBA. Studenti o ní říkají,

odnesla do další práce systematičnost,

že je přísná, ale spravedlivá.

důslednost a přesnost. Dokáže výborně

Během své desetileté praxe už

pracovat s týmy, které jsou odborně

diagnostikovala více než 3000 lidí a jako

zaměřené a náročné na profesionální

lektorku ji ocenilo mnoho stovek

přístup. Ráda pracuje s odborníky

účastníků kurzů. Zvládne zajistit, aby

v oboru i s lidmi, kteří se v dané oblasti

si účastníci odnesli to, co si odnést měli.

teprve orientují.
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