KATALOG CERTYFIKOWANYCH
PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
z negocjacji oraz dla menedżerów,
menedżerów i specjalistów HR, trenerów
w formule blended-learning

II półrocze 2018

KIM JESTEŚMY
2001 – Zawiązanie firmy przez trenerów i doradców z międzynarodowymi
certyfikatami zarządzania, wyspecjalizowanych w szytych
na miarę szkoleniachi i doradztwie z zarządzania i rozwoju osobistego
2006 – Pierwsze realizacje kompleksowych programów rozwoju
kompetencji dla firm
2012 – Nawiązanie współpracy z American Certification Institute®
oraz z International Purchasing and Supply Chain Management
Institute® w celu certyfikacji naszych programów
2014 – Nagroda Instytutu Badań Edukacyjnych za wysoką efektywność
naszych programów rozwojowych
2016 – Nagroda im. Teodora Baranowskiego za działania innowacyjne
w świadczeniu usług rozwojowych, szkoleniowych i doradczych
2017 – Pierwsze wdrożenia autorskiej aplikacji do zarządzania
kapitałem ludzkim – Skillsmanager.eu®
Od 2001 r., prowadzimy szkolenia i doradztwo w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.
Specjalizujemy się w szkoleniach dla menedżerów, liderów, trenerów oraz specjalistów
i menedżerów HR, prowadzimy też szkolenia z negocjacji.
Uczestnicy naszych programów rozwojowych mogą potwierdzić swoje umiejętności
międzynarodowymi certyfikatami, dołączając do elitarnego grona certyfikowanych
menedżerów i specjalistów.
Dzięki międzynarodowym i polskim partnerom nasze szkolenia wzbogacone są webowymi
i tradycyjnymi symulacjami biznesowymi, testami psychometrycznymi, badaniami i quizami,
do których wykorzystujemy narzędzia informatyczne.
Wszystkie nasze programy rozwojowe zbudowane są w formule blended – learning,
co wydatnie optymalizuje je czasowo i podnosi ich skuteczność.
Pracują z nami praktycy dla których uczenie innych to pasja i radość. Dlatego nasze szkolenia
i programy rozwojowe są innowacyjne i atrakcyjne w treści i formie.

Program rozwojowy
EXCELLENCE IN NEGOTIATIONS®
Program Excellence in Negotiations® – przeznaczony dla osób
prowadzących trudne rozmowy biznesowe i handlowe, np.. handlowców
zakupowców i negocjatorów.
Program rozwojowy Certified International Professional Negotiator® (CIPN®)
składa się z czterech modułów (8 dni szkoleniowych + e-learning):
Psychologia negocjacji
Prowadzenie negocjacji
Negocjacje globalne
Etykieta w procesie negocjacji
Korzyści dla uczestnika naszego programu rozwojowego:
profesjonalna diagnoza i rozwój posiadanych kompetencji
wzrost efektywności prowadzonych negocjacji
wzrost pewności siebie w prowadzonych negocjacjach
możliwość potwierdzenia kompetencji certyfikatami CIPN®

Horacy bierze udział
w programie CIPN®.
Ćwiczy nowe umiejętności
w negocjacjach z teściową

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 października na szkolenie w Krakowie,
do 24 października na szkolenie we Wrocławiu
oraz do 7 listopada na szkolenie w Katowicach.
Szczegóły na stronie www.heuresis.pl

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENCE IN MANAGEMENT®
Cykl Excellence in Management® – przeznaczony dla managerów
oraz osób zarządzających działami lub firmami. W jego skład wchodzą:
1. Szkolenie na poziomie podstawowym
Certified International Management Professional® (CIMP®)
Składa się z trzech modułów (6 dni szkoleniowych + e-learning):
Lider i przywódca – wartości i zachowania
Rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji
Doskonalenie organizacji wewnętrznej i optymalizacja procesów
2. Szkolenie na poziomie zaawansowanym
Certified International Professional Manager® (CIPM®)
Zbudowany z czterech modułów (8 dni szkoleniowych + e-learning):
Zarządzanie kluczowymi kapitałami firmy
Zarządzanie strategiczne
Manager jako katalizator zmian
Zarządzanie personelem i kompetencjami

Hanna od trzech lat
zajmuje się zarządzaniem.
Hanna postanowiła rozwinąć
swój potencjał i przystąpiła
do programu
Certified International
Management Professional.

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENCE IN MANAGEMENT®
Korzyści dla uczestnika naszego programu rozwojowego:
profesjonalna diagnoza posiadanych kompetencji
specjalistyczna wiedza z zakresu zarządzania i obszarów pokrewnych
rozwój praktycznych umiejętności w zarządzaniu wynikami, procesami i ludźmi
zwiększenie własnej efektywności w zakresie zarządzania
możliwość potwierdzenia kompetencji certyfikatami CIMP® i CIPM®
na posiadanym poziomie zaawansowania

Jeśli zajmujesz się zarządzaniem w firmie, ale nie posiadasz formalnego
wykształcenia i pragniesz potwierdzić swoje praktyczne umiejętności
i kompetencje zarządcze międzynarodowym certyfikatem,
to nasza oferta jest zdecydowanie dla Ciebie.

Hanna zdobyła certyfikat
i czuje się w pełni kompetentna
w wykonywanej pracy i zadaniach

Zgłoszenia przyjmujemy do 17 października na szkolenie w Krakowie
oraz do 19 października na szkolenie w Katowicach.
Szczegóły na stronie www.heuresis.pl

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENCE IN HR MANAGEMENT®
Cykl Excellence in HR Management® – opracowany z myślą o pracownikach
działów HR, specjalistach i menedżerach w tym zakresie. W jego skład wchodzą:
1. Szkolenie na poziomie podstawowym
Certified Human Resource Management Professional® (CHRMP®)
Zbudowany z trzech modułów (6 dni szkoleniowych + e-learning):
Systemy zarządzania zasobami ludzkimi
Systemy oceniania pracowników
Systemy wynagradzania
2. Szkolenie na poziomie zaawansowanym
Certified Human Resource Manager® (CHRM®)
Zbudowany z czterech modułów (8 dni szkoleniowych + e-learning):
Zarządzanie strategiczne
Przywództwo i motywacja
Narzędzia pracy HR Managera
Hubert lubi pracę z ludźmi
i
marzy o tym, by zostać
Szkolenia i rozwój
specjalistą w zakresie
zarządzania ludźmi

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENCE IN HR MANAGEMENT®
Korzyści dla uczestnika naszego programu rozwojowego:
profesjonalna diagnoza posiadanych kompetencji
zdobycie praktycznych umiejętności w zarządzaniu zasobami ludzkimi
zwiększenie skuteczności w motywowaniu i wspieraniu pracowników
na różnych szczeblach zarządzania
możliwość potwierdzenia kompetencji certyfikatami CHRMP® i CHRM®
na posiadanym poziomie zaawansowania
Jeśli zajmujesz się zarządzaniem zasobami ludzkimi, ale nie posiadasz
formalnego wykształcenia lub pragniesz potwierdzić swoje kompetencje
międzynarodowym certyfikatem, to nasza oferta jest dla Ciebie odpowiednia.

Hubert wziął sprawy
w swoje ręce.
Ukończył szkolenie,
zdobył certyfikat
i nową pracę.
Hubert jest kompetentnym
HR managerem!

Zgłoszenia przyjmujemy do 24 października na szkolenie w Krakowie
oraz do 26 października na szkolenie w Katowicach.
Szczegóły na stronie www.heuresis.pl

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENT BUSINESS TRAINER®
Cykl Excellent Business Trainer® – przeznaczony dla trenerów
oraz osób zajmujących się rozwojem pracowników, jak i zarządzaniem
procesami rozwojowymi w firmie. W jego skład wchodzą:
1. Szkolenie na poziomie podstawowym
Certified International Professional Trainer® (CIPT®)
Zbudowany z trzech modułów (6 dni szkoleniowych + e-learning):
Trener i jego kompetencje branżowe
Trener i jego środowisko szkoleniowe
Trener jako agent zmian w organizacji
2. Szkolenie na poziomie zaawansowanym
Certified International Professional Training Manager® (CIPTM®)
Budowanie i pomnażanie kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwie
Zarządzanie projektami rozwojowymi
Zarządzanie rozwojem zasobów ludzkich w kontekście zarządzania organizacją
Helena lubi pomagać
innym, służyć im swoiją
doświadczeniem.
Chętnie przekazuje swoją
wiedzę innym pracownikom

Programy rozwojowe z serii
EXCELLENT BUSINESS TRAINER®
Korzyści dla uczestnika naszego programu rozwojowego:
profesjonalna diagnoza i rozwój posiadanych kompetencji
usystematyzowanie i poszerzenie wiedzy w zakresie metodologii pracy
wzrost efektywności prowadzonych szkoleń i działań rozwojowych
dołączenie do elitarnej grupy profesjonalistów
możliwość potwierdzenia kompetencji certyfikatami CIPT® i CIPTM®
na posiadanym poziomie zaawansowania
Jeśli zajmujesz się rozwojem ludzi, ale nie posiadasz formalnego wykształcenia
lub pragniesz potwierdzić swoje kompetencje międzynarodowym certyfikatem,
to nasza oferta jest dla Ciebie odpowiednia.

Helena śpiewająco
zdała egzamin
i zdobyła certyfikat.
Helena ma teraz więcej
motywacji do pracy
i kompetentnie pomaga
innym w rozwoju.

Zgłoszenia przyjmujemy do 12 października na szkolenie w Krakowie (CIPTM),
do 23 października na szkolenie we Wrocławiu (CIPT)
oraz do 19 października na szkolenie w Katowicach (CIPT).
Szczegóły na stronie www.heuresis.pl

POZNAJ ZAŁOGĘ HEURESIS

OPIEKUNKA merytoryczna serii Programów rozwojowych Excellence in Negotiations®
i Excellence in Management®.
Barbara Matyaszek–Szarek -współzałożycielka Heuresis, Prezes Zarządu. Certyfikowana trenerka,
konsultantka zarządzania, autorka unikatowych programów rozwojowych. Posiada międzynarodowe
certyfikaty negocjatora i menedżera. Uczestniczy w pracach Advisory Board IPSCMI i ACI.

OPIEKUNKA merytoryczna serii Programów rozwojowych Excellent Business Trainer®.
Klaudia Kossowska–Roczniak -Wiceprezes Zarządu.Realizuje konsulting w zakresie HRM,
prowadzi projekty rekrutacyjne i rozwojowe. Posiada 20-letnie doświadczenie w działalności
związanej z rozwojem personelu oraz wieloletnie doświadczenie jako dyrektor personalny.

OPIEKUN merytoryczny serii Programów rozwojowych Excellence in HR Management®.
Marek Lenart -prowadzi treningi w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego,
sprzedaży i obsługi klienta. Ekspert z dziedziny zzl, dyrektor działów personalnych w kilku firmach.
Pracownik naukowy AGH.

DLACZEGO WARTO
SZKOLIĆ SIĘ Z NAMI?
Mamy 17 lat doświadczenia, powstaliśmy w 2001 roku
Pracowaliśmy z ponad 700 inspirującymi i wymagającymi Klientami
Przeszkoliliśmy kilkadziesiąt tysięcy osób
Stworzyliśmy kilkaset zindywidualizowanych, dopasowanych
do potrzeb programów szkoleń
Certyfikowaliśmy kilkaset osób
Inwestujemy w narzędzia własne i licencjonowane
Pracujemy z doświadczonymi praktykami, którzy kompetencje
trenerskie potwierdzili certyfikatami trenerów
Szkolimy w Polsce i za granicą
Jesteśmy członkami (advisory board) międzynarodowych instytucji
Od 2002 pracujemy zgodnie z ISO 9001
Szanujemy pieniądze naszych klientów, dlatego nasza oferta
jest w Bazie Usług Rozwojowych a na nasze usługi można
otrzymać dotację (dotyczy MMŚP)
Jesteśmy trenerami trenerów
Więcej informacji zdobędziesz dzwoniąc pod numer: +48 12 294 04 62.

POTWIERDŹ Z NAMI
SWOJE KOMPETENCJE,
ROZWIŃ FIRMĘ
I ZAWODOWY POTENCJAŁ

HARMONOGRAM PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH
JESIEŃ 2018
HARMONOGRAM PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH 2018
Dla kogo

Nazwa programu

Kraków

Certified International
Professional Trainer (6 dni)
Pracownicy działów, HR, trenerzy,
coachowie, właściciele firm
szkoleniowych

Kierownicy zespołów, liderzy,
managerowie

Pracownicy działów sprzedaży
i zakupów, właściciele firm,
kierownicy, osoby prowadzące
trudne rozmowy biznesowe

Wrocław

Katowice

24-26 październik 2018 22-24 październik 2018
14-16 listopad 2018
3-5 grudzień 2018

Certified International
Professional Training
Manager (3 dni)

19-21 wrzesień 2018
(lista rezerwowa)
15-17 październik 2018

Certified Human Resource
Manager (8 dni)

25-26 październik 2018
29-30 listopad 2018
10-11 grudzień 2018
7-8 styczeń 2019

29-30 październik 2018
26-27 listopad 2018
12-13 grudzień 2018
9-10 styczeń 2019

18-19 październik 2018

22-23 październik 2018

Certified International
Professional Manager
(8 dni)

15-16 listopad 2018

5-6 listopad 2018

22-23 listopad 2018

19-20 listopad 2018

6-7 grudzień 2018

3-4 grudzień 2018

15-16 październik 2018 25-26 październik 2018
Certified International
Professional Negotiator
(8 dni)

8-9 listopad 2018

5-6 listopad 2018

12-13 listopad 2018

29-30 listopad 2018

19-20 listopad 2018

10-11 grudzień 2018

12-13 grudzień 2018

6-7 grudzień 2018

9-10 styczeń 2019

7-8 styczeń 2019

Programy rozwojowe Excellence In realizujemy w II półroczu 2018 roku
w 3 lokalizacjach: Kraków, Wrocław i Katowice. Istnieje także możliwość
realizacji programu w dowolnej lokalizacji na życzenie klienta, pod
warunkiem uczestnictwa co najmniej 6 osób.

ul.W. Syrokomli 11/8
30-102 Kraków
+48 12 294 04 62
www. heuresis.pl

