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MSOPE představuje sérii jarních vzdělávacích kurzů pro management na jaře 2013 v Praze
Praha, 1. 3. 2013 – Management School of Process Excellence (MSOPE) představila jarní vzdělávací sezónu v Praze
slovy svého zástupce:
„S potěšením oznamuji zahájení naší jarní sezóny v Praze, pro kterou jsme připravili sérii patnácti vzdělávacích
kurzů pro zákazníky ve střední Evropě. Mottem naší pražské jarní nabídky vzdělávání pro management je heslo
‚Úspěch a spokojenost jsou základem udržitelného růstu‘“, řekl Kamil Jaroš, lídr MSOPE ve střední Evropě.
Vzdělávací kurzy proběhnou v historickém centru regionu, v Praze, což účastníkům umožní spojit svůj profesní rozvoj s prodlouženou návštěvou města uprostřed krásného jarního období. „Nechceme jen vzdělávat naše klienty, aby
se stali úspěšnými manažery. Přejeme si také inspirovat je v osobním rozvoji, aby byli i sympatičtí, laskaví a spokojení lidé“, řekl Jaroš, který je též certifikovanym koučem ICF.
Kurzy proběhnou v angličtině při simultánním tlumočení do českého jazyka. Série zahájí 8. dubna úvodním kurzem
pro projektové manažery, vstoupí do oblasti prodejních dovedností dne 22. dubna věhlasným tréninkem ‚Breakaway
Selling‘ od Pettera Bakkena a osloví zájemce o dosažení dokonalého procesu řízení oblíbeným kurzem Marca Barucha nazvaným ‚Lean Six Sigma for Process Excellence‘.
Od 13. května do 28. června proběhne série kurzů v rozvoji manažerských schopností v pěti dílčích trénincích pod
vedením Charlese Anrése.
„Být manažerem není cíl, není výsledek, je to cesta, celoživotní cesta učení. Na této cestě jsou lidé, kteří půjdou
s vámi, i lidé, kteří odejdou… Budete tančit s těmito lidmi. A protože každá akce vytváří reakci – ku prospěchu či nikoliv - od každého z těchto lidí se něčemu naučíte. Přijďte do MSOPE, abyste si svoji cestu usnadnili - dělali správné
věci a učili se rychleji“, říká Charles Anrés, který koučoval více než 1700 lidí od řadových zaměstnanců po generální
ředitele mezinárodních firem.
Kalendář školení je spolu s katalogem ke stažení na internetových stránkách MSOPE a také na adrese firmy Jaros
Consulting s.r.o., která zastupuje MSOPE v České republice.
O MSOPE
Management School of Process Excellence (www.MSOPE.eu) je vzdělávací platforma špičkových manažerů a zkušených rozvojových lektorů přicházejících z evropského vzdělávacího centra a business management týmu HewlettPackard EMEA. Naši členové sídlí ve čtyřech evropských městech - Ženevě, Lyonu, Oslu and Praze, ve kterých
organizujeme osvědčené vzdělávací a rozvojové kurzy v oblastech mezinárodního managementu, prodejních dovedností, motivace, kommunikace, zákaznického servisu, kvality procesu dle metodologie Lean Six Sigma a transformace ekonomických celků. Naše školení jsou rozšířena o profesní koučování na podporu jednotlivců a týmů v jejich
úspěšném rozvoji.
Našimi typickými zákazníky jsou mezinárodní společnosti, které se zaměřují na efektivitu a dlouhodobý rozvoj jejich podnikání, ale i jednotliví manažeři, kteří chtějí urychlit svůj profesní růst.
O Jaros Consulting
Jaros Consulting s.r.o. (www.jarosconsulting.com) poskytuje služby mezinárodním společnostem v oblastech Extended Enterprise Managementu v rámci celé Evropy, včetně poradenství, zlepšování procesů, řízení dodavatelského řetězce a outsourcingu aktivit. Naše hluboké kompetence v řešení efektivnosti a udržitelného rozvoje podnikání
pomáhají firmám v celé řadě odvětví od automobilového průmyslu až po výrobu počítačů.
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