
Gondolt-e már arra, 
hogy szakmai tudását
a tudatos vezető 
eszköztárával bővítse?

Előfordult-e már, 
hogy egy tárgyalás
sikerét az önérvényesítés 
hiánya akadályozta?

Hogyan lehet tudatosan
és hatékonyan befolyásolni 
a munkatársak teljesítményét?

A Baromfiágazat szakfolyóirat szervezésében, a Baromfi Termék Tanács ajánlásával 2015-ben
vezetőképzést indítottunk/indítunk a baromfi termékpálya (termelők, feldolgozók, beszállítók)  

operatív vezetőinek, hogy munkájukat korszerű vállalatvezetési ismeretekkel bővíthessék.
A visszajelzések alapján az első csoport képzése nagyon eredményes volt. 

BAROMFI-ÁGAZATI VEZETŐKÉPZÉS – 2015
MIÉRT ÉRdEMES ElVÉGEZnI?

˛ Mert senki nem születik vezetőnek. A szak-
mai ismereteken túl elsajátítható az a vezetői 

eszköztár, amely pozitív hatással lehet a munkatár-
sak és a szervezet teljesítményére.

˛ Mert a termékpálya operatív vezetőitől elvár-
ható, hogy összekössék a napi szintű teljesít-

ményt a vállalati célokkal, az ágazati prioritásokkal.

˛ Mert a konstruktív érdekérvényesítés, a konf-
liktusok kezelése, az összehangolt kommuni-

káció a baromfiágazat pozicionálásának alappillére.

MIlyEn EREdMÉnyT VÁRHATunK A KÉPZÉSTŐl?

˛ reálisabb vezetői önkép, azonnal alkalmazható 
tudás 

˛	 	magabiztosabbá válik a fellépés, javul a vezetői 
kommunikáció, a tárgyalási készség

˛	gördülékenyebb lesz a konfliktusok feloldása és 
kezelése 

˛	a vállalaton belüli és kívüli elvárások és a vezető 
saját meggyőződése közötti egyensúly alakul ki 

A képzés témAkörei:

 I. TudATOSSÁG ÉS TERVEZETTSÉG
 II. PARTnERSÉG ÉS KOMMunIKÁCIÓ
 III. SZEMÉlyES ÉS SZERVEZETI TElJESÍTMÉny

 A program 2 napos képzésekkel, kiscsoportos létszámban (12-15 fő) valósul meg. A kurzusok témája egymásra épül, 
de mindegyik önállóan is elvégezhető. Érdeklődéstől függően a csoportok folyamatosan indulnak. 

A vezetőképzés az Artima Szervezetfejlesztő és Vezetési Tanácsadó Kft. munkatársainak közreműködésével tör-
ténik. Az akkreditált felnőttképzési intézmény munkatársai mind a vállalatvezetés, mind a vezetőfejlesztés területén 
évtizedes szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

Részvételi díj:  98 000 Ft + áfa kurzusonként, mely magában foglalja a képzési díjat, a tananyagot, a szállás, az étkezések 
költségét. (Elhelyezés kétágyas szobában, igény szerint felárral megoldható az egyágyas  szoba.)

A következő tanfolyam kezdete: 2015. április 14-15. (kedd 10-től 18 óráig, szerda 9-től 16 óráig)

Helyszín: Nyerges Hotel Termál*** Superior, H-2200 Monor, Hegyessy tanya 3.

Jelentkezési határidő: 2015. április 3.
Bővebb információ: +36 (30) 931 3359    

Jelentkezés a Baromfiágazat szerkesztéségénél:
Tel./fax: +36 (1) 380-9261    Mobil: +36 (30) 297-6488    E-mail: baromfiagazat@chello.hu   Online: www.baromfiagazat.hu

ISMÉT Indul!


