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A tréning témáiból:
•  Munkahelyi szemlélet váltás a tapasztalt munkavállalók tükrében
•  Generációs sajátosságok: miért vagyunk mi jók, így együtt, 

mit adok én és mit adsz te?
•  Én így kommunikálok: az energikus és a tapasztalt, együtt!
•  A vezetői tudatosság, felelősségvállalás a burn-out megelőzésében

Ismerje meg a 
40-50-es korosztály 

motivációit és támogassa 
őket továbbra is 

a fejlődésben, az újabb 
szemléletek átvételére!

A program szakembere: 
Fehér István tanácsadó-partner, 
HR szakértő, szervezetfejlesztő, tréner, coach, 
Szoritész Bt. 

2017. OKTÓBER 26-27. | BUDAPEST

Nem csak 
a 20 éveseké a  

munkahely…



A mai világban a lendület, a rugalmasság, a gyors reagálás a 
hihetetlenül változó világra szinte elengedhetetlenül szükséges. Fiatalabb, 
idősebb vezetőt, munkavállalót egyaránt kihívás elé állít ez a világszintű 
jelenség. Ráadásul már nem csak a megszokott eddigi munkakultúra jellemző 
a munka világára, hanem tombol a sokszínűség: dolgozunk projektekben, külföl-
di kollégákkal, partnerekkel, különböző marketing, munkahelyi trendek hódítanak, 
amelyek meghatározzák, hogyan és milyen módon érdemes tenni a dolgunk.

A fent felsoroltakra, a dinamikus fejlődésre adott reakcióink éppen ezért nem 
mindegy, milyenek is! Hogyan lehet olyan szemléletet kialakítani, amely 
segítségével a tapasztalt munkatársakat, tovább tudjuk motiválni, illetve érez-
tetni velük, továbbra is szükségünk van az együttműködésükre, tapasztalatukra, 
tudásukra.

Tréningünk a 40-50-es korosztályra fókuszál, számukra, és az őket 
foglalkoztató vezetőknek kívánunk támogatást nyújtani: 
•  Hogyan érdemes az adott korosztályt motiválni,
•  Megismerni a motivációjukat, 
• Tudásukat, támogató szemléletüket elismerni,
•  Szakmai tudásukat, emberi tapasztalataikat kamatoztatni,
•  Támogatni őket a fejlődésben, újabb szemléletek átvételére,
•  Bevonni őket az adott társaság célkitűzéseibe,
•  Hogyan tudok teljes körű, értékes munkatárs, vezető lenni 40-en túl is?

Tréning tematika:
• Munkahelyi szemlélet váltás a tapasztalt munkavállalók tükrében.
• Munkavállalói tapasztalat, mint céges érték.
• Generációs sajátosságok: miért vagyunk mi jók, így együtt, mit adok én és mit adsz te?
• Én így kommunikálok: az energikus és a tapasztalt, együtt!
•  Nem csak a 20 éveseké a munkahely, azaz mitől vagyunk mi motiváltak, 40-esek, 

50-esek? Életkori erősségek, amelyre építhet munkahely és munkatárs.
•  A vezetői tudatosság, felelősségvállalás a burn-out megelőzésében. A leader-i 

szemlélet jelentősége.   
• A jól felépített, támogató munkahelyi kivezetés hatása a cég életére.
•  Mely területeken van egy szervezet életében, a legnagyobb hatása, értéke 

a tapasztalt munkaerő megtartásának? 
•  A magas szintű munkatársi elkötelezettség és a tapasztalt munkaerő 

kölcsönhatása.
• Az életkorból származó külső és belső konfliktusok lélektana.
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2017. OKTÓBER 26-27. | BUDAPEST  Milyen életkori erősségekre 
építhetnek a vezetők az idősebb 

generációk esetében? 
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A program szakembere: 
Fehér István tanácsadó-partner, 
HR szakértő, szervezetfejlesztő, tréner, coach, 
Szoritész Bt. 

1969-ben született Kecskeméten. Egyetemi tudását az ELTE-n sajátította el peda-
gógia, andragógia szakon, média és mozgóképkultúra fakultáción. Majd elkötelezett 
ELTE-sként ugyanitt üzleti coach képesítést szerzett.

Sokféle munkakörnyezetben dolgozott a kezdeti években, kitartását azonban a 
pénzügyi szektorban eltöltött 21 év igazolja. Dolgozott közvetlen kapcsolattartóként 
ügyfélkezelésben, illetve sales oldalon egyaránt. Ezek a tapasztalatok kiváló alapo-
kat teremtettek, ahhoz, hogy később a tudását HR oldalon kamatoztassa. Szakmai 
képzések fejlesztője, oktatója, majd szervezetfejlesztéssel, többféle szakmai területen 
kiválasztással, vezető fejlesztéssel foglalkozik, nemzetközi szakmai kapcsolatokat tart 
multikulturális környezetben. Sokat dolgozik vezetőkkel kiválasztási folyamatokban, 
sikeresen használja az AC/DC módszertant.

Coach-ként erősségének az odafigyelést, az aktív hallgatást tartja, az adott ügyfélre, 
problémára szabott módszertanokkal támogat.
Gyakorló hatha jóga oktatóként a legfontosabbnak tekinti a szellemi és fizikai rugal-
masságot.

Súlyponti témái: tehetségmenedzsment, kiválasztás-támogatás, értékesítésfejesz-
tés, munka-magánélet egyensúlya, vezetőfejlesztés.
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Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Lukácsi Ágnes 06-70/703-5465

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2017. SZEPTEMBER 8-IG 2017. SZEPTEMBER 9-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q   40-50-ES GENERÁCIÓ VEZETÉSE 

SZEMLÉLETVÁLTÁS ÉS BURN OUT KEZELÉSE: 
2017. OKTÓBER 26-27., BUDAPEST

219.000 Ft 30.000 Ft 249.000 Ft
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Ismerje meg a 
40-50-es korosztály 

motivációit és támogassa 
őket továbbra is 

a fejlődésben, az újabb 
szemléletek átvételére!
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