„Praca zespołowa pozostaje jedynym źródłem trwałej przewagi konkurencyjnej, które w
znacznej mierze jest niewykorzystane .” (Patric Lencioni)
3-cie Forum Inspiracji LEWIATANA w 2016 r.
czwartek 12 maja, w godz. 17:00 do 20:30.
siedziba firmy Euroal Sp. z o.o. w Lublinie, ul. 1-go Maja 16
Temat spotkania: Zarządzanie różnorodnością w zespole – jak osiągnąć efekt
równowagi i synergii.
Nasze ostatnie wspollne spotkanie pokazało nam, ze często kłopot w komunikacji
z pracownikami moze bracl się z jednej strony, z trudnoslci emocjonalnych po stronie
przełozonych jak i z drugiej –  z niezrozumienia odmiennoslci mysllenia po stronie
pracownika.
Kolejny warsztat, chcemy poslwięcic l zagadnieniu kooperacji pomiędzy liderem
i zespołem, jak i budowaniu efektywnych zespołolw.
Czy zastanawiałeś się :
 Dlaczego we wspolłpracy zespołowej często, tak trudno jest osiągnącl
porozumienie ?
 Jak znalezlcl porozumienie w sytuacji gdy wydaje się, ze kazdy molwi w innym
języku ?
 Jak często zdarza ci się prowadzicl spotkanie, ktolre nie zakonlczyło się
konkretnymi wnioskami z powodu przeciągłych dyskusji i konfliktolw w zespole?
Na warsztacie dowiesz się:
 Jak planowacl pracę zespołu, by molgł osiągnącl sukces ?
 Jak zrolwnowazycl siły w zespole, tak by słuzyły osiągnięciu wspollnego rezultatu ?
 Jak pokonacl podstawowe dysfunkcje pracy zespołowej ?

Prowadzący spotkanie:
Dr Małgorzata Torój (PCC): psycholog biznesu i coach (Professional Certified Coach
ICF, Erickson Certified Professional Coach, ECPC). Posiada 12 letnie doslwiadczenie
w opracowywaniu i prowadzeniu szkolenl i projektolw konsultingowych oraz 6 letnie
doslwiadczenie w zakresie coachingu (głolwnie coaching menedzerski, w tym na
poziomie Executive). Pracuje w obszarach m. in.: efektywnego zarządzania zespołem,
wzrostu slwiadomoslci i kreowania własnego stylu przywoldczego, efektywnej
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komunikacji, rozwoju podstawowych umiejętnoslci menedzerskich.
Andrzej Cieplak (ACC): coach (Associate Certified Coach ICF), trener, mentor. Prowadzi
procesy szkoleniowe i coachingowe z przedsiębiorcami, menedzerami i zespołami.
Absolwent Szkoły Coachingu CoachWise, Szkoły Trenerolw Biznesu Wszechnicy UJ,
studiolw menedzerskich MBA. Przedsiębiorca z ponad 26 letnim doslwiadczeniem
w biznesie. Wieloletni członek PL LEWIATAN i BNI Fortuna (w obu organizacjach pełni
rolę koordynatora ds. edukacji).
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