TWÓJ PARTNER W PROFESJONALNYM ROZWOJU

O KURSIE

Kurs CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR
BIZNESU rozwija umiejętności i nadaje uprawnienia do
prowadzenia coachingu i mentoringu w biznesie. Kurs
otrzymał akredytację od Internationa Coach Federation,
dlatego jego uczestnicy otrzymują respektowany na
całym świecie Certificate of Completion of ICF
Approved Coach Specific Training Hours oraz certyfikat
od Business Coaching.
JAKOŚĆ KURSU
Jako jedyni w Polsce gwarantujemy kurs kompetencji
coachingowych i mentoringowych z zastosowaniem w
biznesie na tak wysokim poziomie. To efekt doskonałej
formuły tworzonej na przestrzeni wielu lat w oparciu o
nasze doświadczenie. Od 2008 roku nieustannie
realizujemy biznesowe projekty coachingowo –
mentoringowe. Z naszych programów rozwojowych
skorzystało dotychczas ponad 350 firm z sektora Mikro
Małych i Średnich Przedsiębiorstw.
Tak ogromne doświadczenie praktykowania na co
dzień podejścia coachingowego i mentoringowego w
biznesie
pozwala
nam
przedstawić
profesję
coachingową i narzędzia coachingowe w mocno
ugruntowanej rzeczywistości biznesowej.
Wyciągając
konstruktywne
wnioski
z
pięciu
dotychczasowych edycji kursu przesłaliśmy program
kursu, aby został zweryfikowany przez zewnętrzną
prestiżową instytucję: Międzynarodową Federację
Coachów ICF.

REJESTRACJA:

AKREDYTACJA OD ICF:
ICF udzielił kursowi COACHING i MENTORING BIZNESOWY
swojej akredytacji ACSTH, potwierdzając, że program spełnia
wymagania stawiane przez ICF w zakresie standardów pracy
coacha, etyki coacha i kluczowych kompetencji coachingowych.
NA KURSIE:
Poznasz narzędzia pracy Coacha i Mentora w środowisku
biznesowym
Zrozumiesz specyfikę ich biznesowego zastosowania.
Poprowadzisz biznesowe sesje coachingowe i rozmowy
mentoringowe.
Rozwiniesz 11 kluczowych kompetencji coacha ICF.
Doświadczysz na własnych celach skuteczności ćwiczonych
narzędzi.
KTO SKORZYSTA BIORĄC UDZIAŁ?
WŁAŚCICIELE FIRM PRZEDSIĘBIORCY MENEDŻEROWIE
KIEROWNICY
 poznają narzędzia przekładające się na skuteczną realizację
przedsięwzięć i projektów
 poznają narzędzia aby udoskonalić procesy zarządzania w firmie
 rozwiną proaktywną i świadomą postawę aby przełomowo
wpływać na kondycję firmy
 rozwiną kompetencje komunikacyjne i interpersonalne, niezbędne
do synergicznej pracy zespołu
 rozwiną proaktywną i świadomą postawę wpływającą
na rzeczywiste osiąganie zamierzonych rezultatów
 poznają narzędzia aby skutecznie wpływać na synergię i rezultaty
kierowanego zespołu

+48 609 218 188

szkolenia@businesscoaching.pl

JAK WYGLĄDA KURS?

COACH
PROWADZĄCY

75 GODZIN

MAJA WILCZYŃSKA
PROFESSIONAL CERTIFIED COACH ICF
KONSULTANT ZARZĄDZANIA
Absolwentka Informatyki, następnie Coaching w
Biznesie oraz Mediacji. Posiada 15 lat doświadczenia
w biznesie i zarządzaniu przedsięwzięciami:
- w branży IT jako programista oraz kierownik
projektów IT w korporacjach IBM oraz CISCO
(certyfikaty ITIL, PMI oraz Quality Management
Systems Auditor ISO);
- w branży szkoleniowej jako coach i trener biznesu
w firmie Business Coaching. Od 8 lat realizuje
programy rozwojowe oparte o coaching, mentoring
oraz najlepsze praktyki zarządzania. Prowadzi procesy
coachingu
biznesowego
dla
przedsiębiorców,
executive coaching dla osób zarządzających oraz
coaching menedżerski dla kadry kierowniczej.
Współautorka książki praktycznie prezentującej
narzędzia coachingowe: MOC COACHINGU.
W roku 2014 uzyskała akredytację coacha na poziomie
Profesional Certified Coach – PCC ICF zgodnie
z wymaganiami International Coach Federation.
REJESTRACJA:

+48 609 218 188

60 godzin szkoleniowych intensywnego warsztatu narzędzi
mentoringowych i coachingowych + 15 godzin pracy własnej.
Pracujemy na naszych przykładach biznesowych wdrożeń
potwierdzonych wynikami.
ROZWIJASZ PRAKTYCZNE UMIEJĘTNOŚCI
6 dni – 60 godzin szkoleniowych – 95% warsztatów.
CIĄGŁY FEEDBACK OD PRAKTYKÓW BIZNESU
Superwizorami są doświadczeni i zaangażowani coache,
certyfikowani na poziomie PCC ICF.
TRENINGI W 3 ROLACH:
COACH - KLIENT - OBSERWATOR
Podczas warsztatów wcielisz się w rolę coacha, jego klienta
i obserwatora, by lepiej zrozumieć poznawane narzędzia.
DEMONSTRACYJNE SESJE
Będziesz mieć okazję zobaczyć w akcji certyfikowanych
coachów - jak prowadzą autentyczną sesję coachingową
i czerpać od nich wypracowaną przez lata
POSTAWĘ COACHA ICF.
DO RZECZY: SESJE COACHINGU I MENTORINGU
Już w drugim dniu poprowadzisz samodzielną sesję
z klientem. Aby to było możliwe, wyposażymy Cię
w niezbędną wiedzę oraz narzędzia.

szkolenia@businesscoaching.pl

ZWROT Z INWESTYCJI

INWESTUJĄC TWÓJ CZAS I PIENIĘDZE
UZYSKUJESZ UMIEJĘTNOŚCI I CERTYFIKAT:

CERTYFIKOWANY COACH I MENTOR BIZNESU
 Potrafisz prowadzić skuteczne rozmowy coachingowe
i mentoringowe.

 Potrafisz zaprojektować proces coachingu
i mentoringu biznesowego.
 Praktycznie stosujesz 11 Kluczowych Kompetencji
Coacha ICF.
 Posiadasz profesjonalny warsztat narzędzi.
 Potrafisz je stosować w środowisku biznesowym.

 Posiadasz certyfikat respektowany na arenie
międzynarodowej: Certificate of Completion Approved
Coach Specific Training Hours (ACSTH ICF) :Coaching i
Mentoring Biznesowy.
 Posiadasz wydany przez Business Coaching certyfikat i
uprawnienia Certyfikowany Coach i Mentor Biznesu.

REJESTRACJA:
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szkolenia@businesscoaching.pl

KONTAKT
DANE REJESTRACYJNE FIRMY
KOORDYNATOR SZKOLENIA:
Maria Wilczyńska
+48 609 218 188
szkolenia@businesscoaching.pl
poniedziałek – sobota 9:00 – 15:00
www.BusinessCoaching.pl
fb.com /BusinessCoachingPL

BIURO
Raciborsko 294, 32-020 Wieliczka
poniedziałek – piątek 9:00 – 15:00

REJESTRACJA:

BUSINESS COACHING MARIA WILCZYŃSKA
32-020 Wieliczka, Raciborsko 294
NIP 7381832579
REGON 120688265
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