Érzelmi Intelligencia Vezetőknek
Az

Érzelmi

Intelligencia

az

érzelmek

felismerése

és

menedzselése önmagunkban és másokban. Miért fontos? A
munkatársak felvételéért felelős vezetők 71%-a szerint az EQ
fontosabb, mint az IQ a későbbi beválást illetően. Az amerikai
légierő 10000 dollárt fektetett EQ-val kapcsolatos képzésekbe
és 2 millió dollárt spórolt a toborzási folyamataikban. Az
American Express magas EQ-val rendelkező pénzügyi
tanácsadói kimutathatóan magasabb eredményt értek el, mint
alacsony EQ-val rendelkező kollégáik.

Az Érzelmi Intelligencia használata a vezetők életébe stabilitást hoz, illetve segíti, hogy megértsék, és jobban
kezeljék érzelmileg erősen érintett kollégák, ügyfelek viselkedését. A 3 nap során megismerjük és gyakoroljuk
az

Érzelmi

Intelligencia

Fő célcsoport
• HR szakembereknek
• Csoportvezetőknek
• Projektvezetőknek
• Közép és felsővezetőknek
egyaránt
• Nyelv: Magyar

4

kompetenciáját,

különösen

Módszertan
• 3-4 hét on-the-job gyakorlás a
tréningnapok között
• 8-10 fős csoportok
• Interaktív témafeldolgozás
• Szituációs gyakorlatok, egyéni
visszajelzések
• Egyéni akciótervek és beszámolók
a konkrét eredményekről
• Összefoglaló memóriakártyák és
mobilon futó applikáció (KOACH,
Klaxoon), hogy mindig zsebben
legyen a tudás

vezetői

szemszögből.

Időpontok, helyszín
• Időtartam: 3x1 nap
2019. október 18.
2019. november 15.
2019. december 6.

• Helyszín:
1007 Budapest,
Margitsziget Danubius Grand Hotel
Human Digital Group iroda

• Képzési ár:
270.000 Ft + Áfa/fő
250.000 Ft + Áfa/fő/vállalat

Human Digital Group Kft.. – 1007 Budapest, Margitsziget, Danubius Grand Hotel - Hungary
Tel: +36 30 386 3483 - E-mail: info@humandigitalgroup.com - www.humandigitalgroup.com
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