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HARMONOGRAM
ZAJĘĆ

AKADEMIA LIDERA
6 MIESIĘCY INTENSYWNEJ
PRACY NAD SOBĄ I BIZNESEM

Informacje
ogólne
Akademia Lidera – to pierwsze i jedyne warsztaty dla
przyszłych i obecnych Liderów oraz właścicieli MŚP,
przygotowane na bazie własnych oraz innych
doświadczeń na przełomie 22 lat.
Trenerzy prowadzący to wieloletni praktycy posiadający
doświadczenie w różnych branżach – podczas
warsztatów będziemy działać wielokierunkowo w
rozwoju osobistym jak i zawodowym. Szczególnie
kładziemy nacisk na Twój rozwój osobisty, pewność
siebie, autentyczność, uwagę, motywację, umiejętność
słuchania i świadomość w podejmowaniu decyzji i
działaniu, umiejętność dostosowywania się do zmian,
pracę z przekonaniami i ograniczeniami.

Warsztaty obejmują 120 godzin w wersji hybrydowej i składają się
z 14 bloków tematycznych. Grupa nie może liczyć więcej niż 6 osób –
dlatego konieczne jest wypełnienie ankiety – zależy nam na osobach, które
dadzą z siebie 100% - program jest bardzo atrakcyjny oraz obszerny. Nasi
absolwenci dokonali ogromnych zmian w swoim życiu i biznesie, twierdzą
że Beauty Coach Academy to jeden z najlepszych wyborów w ich życiu,
który pozwolił im dokonać właściwych wyborów zgodnie ze sobą i według
własnych wartości. Najbardziej cenią spokój, bo pieniądze bardzo szybko
przyszły już na początkowym etapie Akademii. Poprawili relacje i
zrealizowali bardzo ambitne 5 letnie plany w czasie od roku do 3 lat.
Cały projekt jest pod patronatem Justyny Bielenda – praktyka w biznesie od
22 lat współpracującego z wieloma branżami.

Znajdziesz nas na:
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NASZA MISJA I WIZJA
Nasza misja to przygotowanie kompetentnych i wolnych LIDERÓW gotowych do
zarządzania biznesem w sposób odpowiedzialny i strategiczny. Przygotowanie i
budowanie osobowości Liderów w sposób kompletny wykorzystując do tego trening
mentalny połączony z kompetencjami miękkimi i twardymi. Bazując na
możliwościach talentach i zasobach uczestnika, budując poczucie pewności i
odpowiedzialności na bazie własnych wartości. W ten sposób będziemy aktywnie
uczestniczyć w profesjonalizacji biznesu w Polsce. W dłuższej perspektywie ma to
znaleźć odzwierciedlenie we wzroście jakości świadczonych usług oraz poprawie
rentowności Biznesu oraz wyróżnieniu na rynku, budowaniu marki osobistej i rozwoju
z planem na najbliższe minimum 5 lat.
W działalności Akademii kierujemy się zasadą dzielenia się ze słuchaczami wiedzą,
praktyką i umiejętnościami bazującymi na najnowszych trendach i wymaganiach
rynku w postaci aktywnych warsztatów.
Zajęcia w Akademii mają formę warsztatową.
Tworząc ich program bazowaliśmy na 22-letnim doświadczeniu w różnych branżach.
Powstanie Akademii jest odpowiedzią na najczęstsze problemy zarządzania oraz
potrzebą ukierunkowania do rozwoju.
Beauty Coach Academy jest szkołą pierwszego wyboru dla osób chcących
profesjonalnie zarządzać biznesem. Stanie się tak dzięki wysokiej jakości usług i
wartości wiedzy przekazywanej słuchaczom w formie warsztatów, dających im
konkretne narzędzia potrzebne do pełnienia roli lidera. Wokół idei skupiają się najlepsi
specjaliści-praktycy z zakresu szeroko rozumianego zarządzania biznesem.
Przygotowujemy uczestników do adaptacji zmian oraz umiejętności kreatywnego
myślenia w poczuciu spokoju i pewności siebie.
Podczas zajęć uczestnicy będą korzystać z gotowych narzędzi oraz będą uczyć się
projektować nowe narzędzia na potrzeby własnego biznesu. Powstanie specjalna
zamknięta grupa prowadzona przez Justynę Bielenda, która będzie udzielać
mentoringu w ciągu tych 6 miesięcy. W zamkniętej grupie będziemy wymieniać się
doświadczeniami oraz omawiać opracowywane narzędzia/zadania domowe.
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ozdział I

AKADEMIA
DLA
LIDERÓW

Akademia prowadzona jest w formie warsztatów, uczestnicy
otrzymują teorię na platformie zewnętrznej, aby móc przygotować się
do zajęć praktycznych.
Grupa liczy maksymalnie 6 osób, dlatego możemy skupić się na
każdym z uczestników a jednocześnie uczyć się od pozostałych osób
w grupie.
Przez cały okres trwania Akademii uczestnik może korzystać
z mentoringu z Justyną Bielenda. Trenerzy prowadzący są otwarci
na kontakty i zapytania odnośnie zmian zachodzących
podczas trwania Akademii i chętnie udzielają feedback'u.
Podczas pierwszych zajęć zaczynamy od treningu mentalnego
- to podstawa, żeby przepracować swoje ograniczenia,
przekonania, lęki oraz poznać narzędzia do pracy ze sobą
na dalszej drodze rozwoju
oraz poznania i wdrożenia twardych i miękkich kompetencji.
To na czym zależy nam najbardziej,
to przygotować w taki sposób uczestników Akademii,
aby mogli samodzielnie podejmować decyzje w poczuciu pewności
siebie, bezpieczeństwa i wolności wyboru według własnych wartości
z umiejętnością dostosowywania się do zmian na swoją korzyść
w spokoju ducha i miłości do siebie.
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Rozdział II

Merytoryczny zarys programu
NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE
PRACĘ LIDERA
Ja w roli Lidera to warsztaty rozwojowe, podczas których skupimy się
na budowaniu samoświadomości, a także kompetencji pomagających
lepiej odnaleźć się w roli Lidera.
Porozmawiamy o komunikacji oraz stylach w jakich się komunikujemy.
Zastanowimy się, jak rozmawiać z osobami o odmiennych stylach niż
swój.
Poznamy tajniki aktywnego słuchania oraz przełożymy teorię na
praktykę podczas ćwiczeń w parach.
W drugiej części zajmiemy się naszym codziennym funkcjonowaniem
w świecie. Poznamy zależności między naszym myśleniem, a
emocjami – nauczymy się kierować naszymi myślami w sposób
wspierający racjonalne działania i dążenie do celów, jakie sobie
wyznaczamy.
Poznamy swoje zasoby, talenty oraz określimy deficyty.
Opracujemy proces naprawczy.
Stworzymy żelazny kodeks Lidera.
Popracujemy, określimy własne wartości, jak wykorzystać
komunikacji i biznesie.

w

Dziennik wzrostu by Justyna Bielenda otrzymasz do codziennego
uzupełniania.

Poznaj i wykorzystaj
elementy metodologii
Expansion by Justyna
Bielenda
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Merytoryczny zarys programu
COACHING
Część I: coaching ogółem

ozdział III

Czym jest, czym nie jest coaching
(istotne wyróżnienia, jak również
częste błędne wyobrażenia na temat
branży, krótkie porównanie z innymi,
częściowo
pokrewnymi
formami
wsparcia
biznesu
–
mentoring,
consulting, doradztwo).
Dla kogo jest coaching?
(rola coacha, oraz rola klienta w
procesie, jak również „wymogi” – kto
może być klientem i dlaczego).
Powody, dla których coaching w
ostatnich latach zrobił się tak
popularny
po co jest coaching? – czyli
„popularne”
cele,
często
występujące tematy itd., efekty – jak
to działa, dlaczego działa i jak może
pomóc w życiu i w biznesie
Podstawy (kluczowe kompetencje
coacha według ICF (International
Coach Federation) i co one
oznaczają w codziennej pracy, kilka
przykładów
tzw
„modeli”
w
coachingu – GROW, CLEAR, oraz
garść przykładowych „narzędzi”
oraz metod).

Część II: coaching w biznesie
Specyfika klienta – czym się różni
klient biznesowy od innych, i czy w
ogóle się różni? („typowy” zakres
tematów i celów, możliwe
ograniczenia).
Specyfika relacji coach-klient
(kontrakt coachingowy w biznesie,
szczególnie kontrakt trójstronny,
rola „sponsora” w procesie).
Specyfika pracy (aspekty
techniczne – czas trwania sesji,
miejsce, długość procesu itd.,
metodologia – narzędzia, techniki).
Wykorzystanie umiejętności
coach-ingowych w biznesie „na co
dzień” (rozmowy z pracownikami –
podwładni, przełożeni,
współuczestnicy projektu).
Narzędzia coachingowe ich
charakterystyka i zastosowanie
Umiejętność doboru i
zastosowania narzędzi podczas
pracy ze sobą, z zespołem
Umiejętność pracy z zespołem
oraz klientem.
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Merytoryczny zarys programu
Lider i jego rola w biznesie
Zarys programu:

ozdział IV

Podczas warsztatu uczestnicy dowiedzą się Kim jest lider i jaka jest jego rola?
Jak budować pewność siebie w roli lidera, aby zdobyć autorytet wśród
pracowników, współpracowników i osób na wyższych stanowiskach w
hierarchii organizacji?
Jak budować zespół, jak być skutecznym i czerpać satysfakcję z funkcji,
którą pełnię?
Efektywna komunikacja i zarządzanie konfliktem.
Na bazie ćwiczeń i nowych umiejętności uczestnicy będą umieć lepiej radzić
sobie w sytuacjach kryzysowych i czerpać satysfakcję z pełnionej funkcji.
Warsztat
ma
charakter
interaktywny
z
wykorzystaniem
narzędzi
coachingowych i pracy ze sobą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość
wyniesienia ze szkolenia wiedzy odpowiedniej dla siebie i wykorzystania jej
zgodnie ze swoim potencjałem i naturalnymi predyspozycjami.
Kim jest lider i jaka jest jego rola?
(m.in. budowanie zespołu, efektywna komunikacja,
ustalanie priorytetów, wyznaczanie celów,
delegowanie i eg-zekwowanie zadań, udzielanie
feed-backów – pozytywnych i negatywnych)
Rodzaje liderów, typy zarządzania.
Ćwiczenie w grupach. Od czego to zależy i jaki styl
chcę reprezentować. Dyskusja i podsumowanie.
Ćwiczenie indywidualne. Kim jestem dziś i kim
chcę być w mojej roli? Moje cele względem siebie.
Czego potrzebuję od innych?
Budowanie świadomości – omówienie czym jest i
jak ją budować i wzmacniać.
(Instrukcja narzędzia dla każdego).
Mini sesje w parach.
Efektywna komunikacja Question thinking czyli
myślenie pytaniami jako największa umiejętność
każdego świadomego lidera
(kiedy i jak wy-korzystać umiejętności coachingowe
w roli lidera).
Czym jest konflikt i jak sobie z nim radzić?
Jak budować pewność siebie?
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Merytoryczny zarys programu
Rekrutacja, selekcja
employer branding
Zarys programu:
Skupimy się na metodach efektywnej rekrutacji, która wspiera również
budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Zastanowimy się jak stworzyć ogłoszenie,
które zapewni nam sporą bazę kandydatów,
a także będzie wizytówką naszego biznesu.

ozdział V

Stworzymy profil kandydata na bazie kompetencji i oczekiwań na dane
stanowisko.
Następnie skupimy się na mapowaniu doświadczeń i emocji kandydata a
także zastanowimy się jak możemy tą wiedzę wykorzystać w projektowaniu
doświadczeń klienta na każdym etapie współpracy z nami.
Podczas pracy w grupach zastanowimy się jakie czynniki mają wypływ na
postrzeganie naszego biznesu przez kandydatów i klientów.
Stworzymy action plan pozwalający na tworzenie długotrwałych relacji z
kandydatem oraz klientem.
Dzień zakończymy rozwijaniem umiejętności prowadzenia rozmów
rekrutacyjnych, przekazywaniem feedbacku oraz planowaniem rozwoju
pracownika. Poznasz jak budować markę pracodawcy podczas i po
rekrutacji, jak wykorzystać potencjał procesu rekrutacji oraz jak
Następnie przejdziemy do złożenia wszystkich narzędzi rekrutacyjnych i
wprowadzimy wstęp do onboardingu.

WWW.BEAUTYROZWOJ.PL

8.

ozdział VI

Merytoryczny zarys programu
Motywacja
Zarys programu:
Skupimy się na zagadnieniach motywacji i zaangażowania
pracowników w codzienną pracę.
Poznamy metody budowania i wzmacniania motywacji oraz nauczymy
się wykorzystywać je w praktyce.
Omówimy osobowości i wpływ motywacji na pracownika.
Opracujemy przykładowe procesy motywacji w poszczególnych
grupach zawodowych na bazie biznesów uczestników.
Druga część dnia zostanie poświęcona na refleksję własną nt.
codziennej pracy leadera, jego sensu i kierunku działania.
Wykorzystamy w tym celu quizy i narzędzia do tworzenia procesu
motywacji oraz strategii.
Przejdziemy do case study motywacji i strategii przykładowych firm.
Rozpoczniemy analizę opartą o metodę job crafitngu.
Uczestnicy nauczą się craftować swoją pracę oraz wzbudzać chęć do
craftowania wśród swoich pracowników, tak by praca nabierała
większego osobistego sensu oraz była bardziej satysfakcjonująca.
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Merytoryczny zarys programu
Job crafting
Zarys programu:

ozdział VII

Według Wrzesniewski i Dutton, job crafting to najkrócej mówiąc
dokonywanie przez pracownika fizycznych oraz poznawczych zmian w
zadaniach lub w relacjach w ramach wykonywanej przez siebie pracy.
Job crafting (po polsku modelowanie pracy), służy pracownikowi
przywróceniu poczucia sensu w realizowanych przez niego zadaniach, a tym
samym zwiększeniu w nie zaangażowania.
W świetle teorii dwóch amerykańskich psycholożek Amy Wrzesniewski,
profesor Yale University oraz Jane E. Dutton z Uniwersytetu Michigan, to
pracownik potrzebuje przejąć odpowiedzialność za swoje dobre
samopoczucie w pracy i zadbać o sens tego, czym zajmuje się na co dzień.
Nikt nie zrobi tego za niego tak dobrze, jak on sam.
Zajmiemy się opracowaniem praktycznych zastosowań w organizacji i
skupimy się na:
charakterze i sposobie wykonywanej pracy,
sposobie myślenia o pracy
relacjami w pracy
motywacją i szansą na zmiany
poziomem kontroli
Job crafting pomaga ludziom w łączeniu pracy ze swoimi talentami,
zainteresowaniami i wartościami. Opracujemy model wdrożenia i
zastosowania job craftingu na własnym przykładzie.
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Merytoryczny zarys programu
Zostań finansowym Rekinem
Zarys programu:

ozdział VIII

Niniejszy warsztat dedykowany jest dla
Liderów. Wiedza i umiejętności zdobyte
tutaj pomogą w skutecznym
zarządzaniu własnymi finansami,
ale dadzą również rozpoznanie do
zarządzania finansami w biznesie.
Dodatkowo podczas warsztatów
przeprowadzana jest gra, która ukazuje
nasze zachowania na co dzień, nasze
ograniczenia i lęki oraz przekonania co
do finansów.
Uczestnicy Akademii po tych zajęciach
bardzo często dostrzegają jakie mają
zasoby i możliwości, zaczynają
inwestować w nieruchomości, wydają
swoje produkty i usługi pasywne.
Podsumowując: zmieniają swoją
sytuacje materialną, optymalizują
zasoby i bogacą się w poczuciu
spełnienia,. radości i spokoju.

jak zarządzać własnymi
środkami?
na czym skupić się - zasada
Pareto, itp.,
łamanie schematów
przedsiębiorców na temat
pieniędzy,
jak dostrzegać okazje na rynku i
szukać dźwigni,
szukanie przewagi
konkurencyjnej dla
przedsiębiorców
uczestniczących w szkoleniu:
zasada win-win, wyróżnij się, 3x
daj -1x weź,
co jest dzisiaj ważne: wiedza,
umiejętności, doświadczenie,
postawa, autentyczność,
biznesplan i liczenie
zyskowności biznesu w oparciu
o przychody, zyski oraz koszty
stałe i zmienne,
tworzenie biznesów w
zespołach w oparciu o
zestawienie finansowe oraz ich
prezentacja na forum i feedback
pozostałych uczestników,
planowanie budżetu - analiza,
planowanie sprzedaży - analiza,
inwestowanie,
menu Twojego biznesu rentowność biznesu,
rentowność zabiegów,
zarządzanie ceną.
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Merytoryczny zarys programu

ozdział XIX

10.
Organizacja, analiza
i optymalizacja biznesu
Zarys programu:
Eliminowanie strat z procesu – podstawy LEAN
7 podstawowych typów strat.
Wartość dodana/brak wartości dodanej.
Mapowanie procesu (VSM).
Organizacja miejsca pracy – jednoznaczne określenie zadań i uprawnień.
Wizualizacja miejsca pracy.
Warsztaty Kazein – wykorzystanie potencjału pracowników.
Optymalizacja procesu – etapy projektu (DMAIC) i narzędzia wykorzystywane
na każdym etapie:
D – Zdefiniowanie celów projektów (SMART), wywodzących się z potrzeb i
wymagań organizacji i Klienta (np. zwiększenie obrotów o 50% w ciągu 6
miesięcy) Cross selling – up-selling – maksymalizacja zysków.
M – Ocena aktualnego procesu i ustalenie mierzalnych jednostek, aby
monitorować

postęp

(np.

popularność

zabiegów,

%

powracających

Klientów).
A – Analiza aktualnego procesu, aby zrozumieć problemyi ich przyczyny.
I – Usprawnienie procesu poprzez identyfikację i wprowadzenie rozwiązań
problemów.
C – Systematyczny monitoring ulepszonego procesu w stosunku do
założonych standardów.
Organizacja miejsca pracy – 5S Niewłaściwa organizacja miejsca pracy, jako
źródło strat:
1S – Sortowanie – usunięcie wszystkiego, co niepotrzebne.
2S – Systematyka – miejsce dla wszystkiego, wszystko na swoim miejscu.
3S – Sprzątanie – eliminacja przyczyn zanieczyszczeń w miejscu pracy.
4S – Standaryzacja – wizualne przedstawienie stanu pożądanego.
5S – Samodyscyplina – codzienne wspieranie stosowanie pierwszych 4S.
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Merytoryczny zarys programu
Wideo wizerunek w Social Media
Zarys programu:
Zaczniemy zajęcia od przedstawienia podstaw budowania grafik w Canva,
uczestnik zdobędzie wiedzę oraz umiejętności z zakresu tworzenia i
spójności grafik, wizerunku i content marketingu.
Następnie przejdziemy do omówienia i analizy oraz praktycznych zajęć
opracowywania treści do postów, filmów na FB, Instagramie oraz YT.

ozdział X

Przygotujemy tematykę i komunikację z klientem.
Przygotujemy strategię budowania marki Lidera.
Wykonamy filmy i omówimy sens, kierunek i cel naszej komunikacji do
klienta.
Zapoznamy się z najnowszymi narzędziami do obróbki filmów w celu
właściwego i skutecznego dotarcia i budowania relacji.
Omówimy oraz stworzymy posty, filmy według najnowszych trendów w
mediach.
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Merytoryczny zarys programu
Social Media - marketing i optymalizacja
Celem szkolenia jest nabycie umiejętności samodzielnego prowadzenia
efektywnych kampanii reklamowych / promocyjnych / informacyjnych w social
media i/lub posiąść wiedzę, w jaki sposób współpracować z agencjami
marketingowymi / reklamowymi, które nas obsługują.

ozdział XI

Rozpoczęcie szkolenia zostanie poprzedzone poznaniem oczekiwań, a następnie
zoptymalizowane pod potrzeby i oczekiwania uczestników. Duża część szkolenia
będzie miała charakter warsztatowy, aby każdy z uczestników nie tylko przyswoił
wiedzę, ale również posiadł umiejętności praktycznego prowadzenia kampanii
reklamowych w social media.

Zarys programu:

Kampanie reklamowe krok po kroku. Wszystko co należy wiedzieć
rozpoczynając skuteczne działania reklamowe w social media. Od zasad
prawnych i regulaminów po optymalizację i analizę wyników kampanii
reklamowych.
Jak ustawić grupę odbiorczą dla swoich usług? Od źródła danych do
technicznego wykreowania grup odbiorczych.
Wszystko co powinno się wiedzieć o Pixelu Facebook-a – Jak, gdzie i w jakim
celu jest nam pomocny Pixel.
Niestandardowe grupy odbiorcze czyli nasze idealni Klienci. Omówimy i
stworzymy najskuteczniejsze reklamowo grupy odbiorcze naszej komunikacji
reklamowej.
Idealny klient, w module tym będziemy kreować
potencjalnego Klienta przy użyciu narzędzi analitycznych.

profil

idealnego

Remarketing – recepta na Klientki poszukujące i powracające. Remarketing to
dobrodziejstwo internetu, bo tylko w nim można zautomatyzować działania
powracające bez naszego fizycznego zaangażowania w komunikację.
Wszystko co należy wiedzieć o Instagramie aby odnieść sukces Instagram to
temat rzeka i postaramy się jak najwięcej omówić skutecznych sposobów,
działań, metod aby nasze zaangażowanie w tym medium dawało nie tylko
efekt wizerunkowy ale również sprzedażowy.
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Merytoryczny zarys programu
Employer Branding i rekrutacja
Zarys programu:

ozdział XII

Podczas tego bloku skupimy się na metodach efektywnej rekrutacji, która
wspiera budowanie pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Przeanalizujemy cały cykl candidate experience – od pierwszego spotkania
kandydata z naszą marką, przez każdy z etapów procesu rekrutacji, aż po
zatrudnienie i utrzymywanie relacji z pozostałymi kandydatami.
Poznamy dobre praktyki i narzędzia pozwalające na usprawnienie procesu
rekrutacji i uczynienie go bardziej efektywnym.
Kluczowe momenty w życiu pracownika.
Onboarding, rozwój pracownika oraz zakończenie współpracy
- jak robić to dobrze?
Employee experience to pojęcie, które nabiera na znaczeniu co raz bardziej.
To nic innego, jak spojrzenie na firmę/pracodawcę oczami pracownika.
Twoi pracownicy to ambasadorzy Twojej marki. To oni budują wizerunek
Twojej firmy/gabinetu poprzez codzienne interakcje z klientami. Odgrywają
kluczową rolę w procesie sprzedaży, a także dbają o najwyższą jakość obsługi
klienta. Co zrobić by faktycznie tak było? Odpowiedzi na to pytanie
poszukamy na warsztatach dotyczących wdrażania pracownika oraz dbania o
jego rozwój i motywację.
Często zapominanym, ale również ważnym
momentem jest rozstanie z pracownikiem –
jak to zrobić dobrze?
Jak przeprowadzić rozmowę o rozstaniu?
Podczas naszego spotkania będziesz mieć
okazję przećwiczyć umiejętność
prowadzenia rozmów rozwojowych,
trudnych rozmów oraz przekazywania
feedbeck’u i ustalania celów rozwojowych
na podstawie realnych bussines case’ów,
dzięki którym z łatwością wykorzystasz
zdobytą wiedzę i umiejętności w
codziennym życiu.
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Merytoryczny zarys programu
Zarządzanie zmianą
Delegowanie zadań
Zarys programu:

ozdział XII

Jednymi z najbardziej pożądanych kompetencji dobrego managera to
zarządzanie zmianą oraz skuteczne delegowanie zadań.
Odpowiednio przeprowadzony proces zmiany to zadowoleni pracownicy,
szybkie efekty, ale też minimalizacja oporu i chaosu spowodowanego zmianą.
Podczas tych warsztatów dowiesz się, jak zaplanować i wdrożyć zmianę, jak
zmierzyć jej skuteczność, a także jak zadbać o to, by była ona trwała.
Delegowanie zadań to nie tylko przekazanie listy czynności do wykonania.
To też wzbudzanie w pracowniku motywacji i odpowiedzialności za efekty
wykonanych działań.
By dobrze delegować zadania musimy ufać naszym pracownikom i wierzyć, że
zadanie zostanie zrealizowane zgodnie z naszymi oczekiwaniami.
Jak zatem delegować?
O czym nie możemy zapomnieć podczas przekazywania odpowiedzialności za
zadania?
Jak monitorować poziom wykonania zadania unikając przy tym źle
postrzeganej kontroli?
Podczas warsztatów skupimy się na każdym z uczestników i omówimy
poszczególne przypadki analizując i opracowując strategię.
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Merytoryczny zarys programu
Prawo w biznesie

ozdział XIV

Elementy prawa pracy:
Umowy lojalności
umowy poufności
umowy zwrotu kosztów za szkolenia
umowy o zakazie konkurencji
mobbing
Omówienie poszczególnych umów między pracodawcą a pracownikiem.
Omówienie aspektów związanych ze zwolnieniami.
Case study z wokandy sądowej
Roszczenia klientów
Roszczenia pracowników
Zajęcia będą odbywały się w formie online i będą dostosowane pod
potrzeby każdego z uczestników, przed zajęciami każdy z uczestników
przygotuje problematykę, którą chce poruszyć na warsztatach z Panią
mecenas.
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CO DALEJ?
CHCESZ DOŁĄCZYĆ DO

ZADZWOŃ DO NAS: + 48 795 008 408
NAPISZ: STYL@JUSTYNABIELENDA.PL
DOWIEDZ SIĘ, JAK ZROBIĆ TEN PIERWSZY
KROK, BY ZMIENIĆ SWOJE ŻYCIE!

Rekrutacja i formularz
zgłoszeniowy - kliknij.

WWW.BEAUTYROZWOJ.PL

CZEKAMY NA CIEBIE!

"MIEJ LEPSZE ŻYCIE,
MIEJ LEPSZY BIZNES"

Rekrutacja i formularz
zgłoszeniowy - kliknij.
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