
czyli  jak skutecznie oddawać zadania i odpowiedzialności.

 

Delegowanie, kontraktowanie 

i monitorowanie zadań po
mistrzowsku

Wiele osób zarządzających boryka się z nadmiarem zadań i jednocześnie brakiem samodzielności w

zespołach, którymi zarządzają. Jednym ze sposobów radzenia sobie z tym wyzwaniem jest umiejętność

skutecznego delegowania zadań.  Na warsztacie dowiesz się jak SKUTECZNIE DELEGOWAĆ zadania z

użyciem prostego i skutecznego narzędzia, które nazywa się kontraktowaniem. Dowiesz się na co zwrócić

uwagę, w jaki sposób decydować o tym, jakie zadania delegować, komu i w jaki sposób powierzyć zadania

lub odpowiedzialności tak, aby szansa na ich realizację była jak najwyższa.

Osób zarządzających projektami  i zespołami

Przedsiębiorców i właścicieli mikro, małych i średnich firm

Specjalistów pracujących na samodzielnych stanowiskach lub w zespołach

każdego kto chce rozwijać umiejętność delegowania i kontraktowania zadań

Poznasz czym jest delegowanie zadań z użyciem kontraktowania

Dowiesz się, dlaczego brak delegowania uniemożliwia rozwój zespołów

Sprawdzisz, czy masz ograniczające Cię przekonania na temat delegowania i przepracujesz je

Dowiesz się jak skutecznie monitorować i egzekwować delegowane zadania

Będziesz mieć okazję uczyć się, korzystając z doświadczenia innych osób.

WARSZTAT SKIEROWANY JEST DO:

 

KORZYŚCI:

 

 
PROWADZĄCY: PATRYK LANGE

Akredytowany coach i superwizor Izby Coachingu, certyfikowany coach zespołowy, trener mindfulness i

redukcji stresu. Specjalizuje się w pracy z liderami i menedżerami średnich i dużych firm inżynierskich,

którzy chcą się rozwijać w obszarze efektywności, kompetencji interpersonalnych, umiejętności

zarządzania oraz osiągać życiową harmonię. Pracuje także z osobami, które doświadczają syndromu

wypalenia zawodowego i życiowego. Prowadzi coaching indywidualny i zespołowy oraz szkolenia i

warsztaty rozwijające umiejętności menedżerskie i liderskie.

Czym tak naprawdę jest delegowanie zadań

Co nas ogranicza w delegowaniu

Macierz Eisenhowera jako sposób oceny zadań do delegowania

Fazy rozwoju pracowników i rola delegowania w tym procesie

Czym jest kontraktowania i jaka pełni rolę w delegowaniu

Jakie są poziomy delegowania zadań

Delegowania zadań z użyciem modelu OSKAR

Trening delegowania zadań

Jak monitorować i bezboleśnie egzekwować powierzone zadania

PROGRAM:

Dzień 1

Dzień 2

Czas trwania warsztatu i jego cena do indywidualnego ustalenia.


