HR DISC akkreditáció

TTI Success Insights Szakértői akkreditáció HR
menedzsereknek
DISC, Motivátorok, Kompetenciák, Munkahelyi/munkaköri
benchmark riportok
A tréning célja, hogy felkészítse a vezetőket illetve HR szakembereket a TTI Success Insights rendszer
professzionális használatára, mely hozzájárul mind a stratégiai mind az operatív HR tervezéshez és
végrehajtáshoz (kiválasztás, tehetségmenedzsment, coaching és tréning).
A képzés
hozzájárul a DISC, a motivátorok, a kompetenciák valamint a munkahelyi/munkaköri benchmark
eszközök megértéséhez egyéni, csapat és szervezeti szinten
segítségével hatékonyabban használhatjuk a TTI Success Insights által felkínált eszközöket különböző
területeken: kiválasztás, coaching, csapatépítés, tehetség menedzsment és fejlesztés
Az akkreditáció előnyei:
Nemzetközileg elismert coach diploma:
o CPBA – Hitelesített Professzionális Viselkedés Elemző
o CPVA – Hitelesített Professzionális Emberi-érték Elemző
o CPTA – Hitelesített TriMetrix Elemző
Online expert system integrálása a vállalati környezetbe:
csapat összefoglalók, jelentések, elvárások összehasonlítása
minden jelentés házon belül menedzselhető
40-nél több elérhető nyelv (a nyelvek közötti váltás nem jár pluszköltséggel)
jelszóval védett hozzáférés a rendszerhez bármely internet hozzáféréssel rendelkező eszközről

Kiknek ajánljuk?
HR Vezetők és Menedzserek
Belső humán fejlesztési szakemberek
R

Képzés felépítése és résztevők száma
2×1 nap
Max. 8 ember/csoport

Időpontok és helyszín
Tréning időpontok:
2019.02.21.
2019.02.22.

Nyelv:
Magyar
Helyszín:
1007 Budapest,
Margitsziget, Danubius Grand Hotel
Krauthammer / Human Digital Group iroda

www.krauthammer.hu
Krauthammer Partners Magyarország Kft. – 1007 Budapest, Margitsziget: Danubius Grand Hotel IV.em- Hungary
Tel: +36 30 605 7946 - E-mail: info.hungary@krauthammer.com - www.krauthammer.hu

Tartalom
Akkreditációs program - MODUL I.

Akkreditációs program - MODUL II.

VISELKEDÉS, KOMMUNIKÁCIÓ ÉS
MOTIVÁCIÓ FELMÉRÉS

KOMPETENCIA FELMÉRÉS ÉS MUNKAHEYLI
BENCHMARKOK

Viselkedés és kommunikációs stílus
felmérés
Munkahely Motivátorok felmérése
Munkatársak profiljának átnézése,
megértse
Csoporteredmények átnézése
Visszajelzés – az egyéni jelentések
alapján
Munkahelyi benchamrkok
IDS (Internet Delivery System): Jelentés
menedzsment és alkalmazások
TTISI analízis használat - gyakorlás
Vizsga
AKKREDITÁCIÓS folyamat

TriMetrix Rendszer
Képesség-térkép
Profilok olvasása és megértése
Visszajelzés – az egyéni jelentések
alapján
Munkahelyi benchmarkok
Humán Menedzsment (Kiválasztás,
Coaching, Tréning, Tehetség
menedzsment)
IDS (Internet Delivery System): Jelentés
menedzsment és alkalmazások
TTISI analízis használat - gyakorlás
Vizsga

ÁRAZÁS

Akkreditációs tréning
Szerződéskötés, számlázás
Minden résztvevő kap egy személyes
kódot, amely alapján online
rendszerünkben elkészíti a saját riportját
Tréning
Visszajelzés a trénerektől az elvégzett
munkáról
Vizsga (szóbeli + írásbeli)
Az akkreditációs folyamat lezárul, és a
résztvevők megkapják az elért
eredményeik alapján a nemzetközi TTI
Success Insight tanúsítványokat
Távoktatás egyéni coachinggal
A résztvevőknek a teljes folyamaton
végig kell haladniuk, amennyiben valaki
csak személyesen tud megjelenni arról
külön megegyezés szükséges.

32 felmérési egység ára 3000 EUR (egy egység
jelenthet DISC, Motivátor, Kompetencia vagy
Munkahelyi benchmark felmérést)
Kettőnél több résztvevő esetében kérje egyedi
ajánlatunkat.
Termékcsomag vásárlás, akkreditációval együtt
Amennyiben minimum 32 felmérési egységből álló
csomagot vásárol (előre fizetéssel), abban az esetben
egy személy számára ingyenes az akkreditációs
folyamat + vizsga. Akkreditációs díj tartalmazza:
-

Részvétel 1 főnek a csoportos és egyéni
tréningen (tréning, eszközök)

-

1 felmérő kód valós gyakorláshoz

-

Vizsga + diploma adminisztrációs díja

-

Nemzetközileg elismert bizonyítvány

-

A céges fiók fel/beállítása TTISI jelentések
kezelésére

A

bizonyítvány megszerzése

után

a

résztvevő

szabadon használhatja a megismert eszközöket külső
tréner bevonása nélkül. Valamint az akkreditáció
megszerzése jogosultságot biztosít a rendszer teljes
használatához a vállalati fiókon keresztül. Így láthatja
és menedzselheti a jelentéseket.
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JELENTKEZÉSI LAP
A képzés címe:

TTI Success Insights Expert Accreditation for HR Managers

A képzés azonosítója

O/DISC/BUDA/HU/2018_01

A képzés időpontja:

2019.02.21., 02.22.

32 felmérési egység
díja:

3.000 EUR + ÁFA

A jelentkező (magánszemély) ("Résztvevő") adatai:
Név:

Város:

Beosztás/munkakör:

Irányítószám:

Születési dátum:

Utca,
házszám:

Telefonszám:

Faxszám:

E-mail cím:
A költségviselő (cég) ("Megbízó") számlázási címe:

Cégcsoport
(ha tagja):

Város,
irányítószám:
Utca,
házszám:

Telefonszám:

Faxszám:

Cégjegyzékszám:

Adószám:

Cégnév:

Bankszámlaszám:
A költségviselő Megbízó postacíme (amennyiben eltér a számlázási címtől):
Utca,
házszám:

Város, irányítószám:
A képzésért felelős vezető (a Megbízónál):

Beosztás/
munkakör:
Faxszám:

Név:
Telefonszám:
E-mail-cím:
Dátum:

Résztvevő aláírása:

Dátum:

Megbízó cégszerű aláírása:

Dátum:

Képző Intézmény aláírása:

Ezen kitöltött, a fent megjelölt Megbízó és Résztvevő által aláírt és a Képző Intézmény számára visszaküldött
Jelentkezési lap minősül a megjelölt Képzés megrendelésének. A Megbízó és a Résztvevő által aláírt és átadott jelen
okirat Képző Intézmény általi aláírásával jön létre - a hátoldalon írott tartalommal - a Megbízó és a Képző Intézmény
közötti Szolgáltatási szerződés valamint a Résztvevő és a Képző Intézmény közötti Felnőttképzési szerződés. A képzésen
való megjelenés feltétele a képzési díj megfizetése, a képzésre benyújtott ezen jelentkezési lap (és ezzel a Szolgáltatási
s Felnőttképzési Szerződés) Résztvevő és Megbízó általi cégszerű aláírása. Kérdése esetén a tréningről további
információval az alábbi elérhetőségek egyikén tudunk segítségére lenni:
Tel: +36 30 605 7754

E-mail: jvisnyei@krauthammer.com

Megbízó a jelentkezési lap aláírásával tudomásul veszi, hogy a fent megnevezett Képzést megelőző 4 héten belüli
lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj 50%-a, 3 unkanapon belül
és a képzést megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé.
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SZOLGÁLTATÁSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI SZERZŐDÉS
E szerződés a túloldalon (a Képző Intézmény aláírása mellett) feltüntetett időben jött létre, egyrészről az alábbiakban megjelölt Képző
Intézmény, másrészről (1) a túloldali jelentkezési lapon Megbízóként feltüntetett személy között, mint szolgáltatási szerződés (a Szolgáltatási
Szerződés), továbbá (2) a túloldali jelentkezési lapon Résztvevőként feltüntetett magánszemély között, mint felnőttképzési szerződés
("Képzési Szerződés"):
név

Krauthammer Partners Magyarország Kft.

székhely

1007 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel

cégjegyzékszám
adószám

01-09-877396
13867681-2-41

bankszámlaszám

10918001-00000039-01070008 (UniCredit Bank)
(a továbbiakban: Képző Intézmény vagy Megbízott)

1.

2.

A SZERZŐDÉSEK TÁRGYA
1.1

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS
Megbízó ezennel megbízza a Megbízottat a jelentkezési lapon meghatározott képzés (a
Képzés) megtartásával. A Képzés programját a Megbízó megismerte. A Megbízott a Képzés megtartását elvállalja. Kijelenti
továbbá, hogy annak megtartására képes, illetve az ahhoz szükséges szakértelemmel, képzett személyzettel rendelkezik.

1.2

KÉPZÉSI SZERZŐDÉS A Résztvevő és a Képző Intézmény megállapodnak abban, hogy a Képző Intézmény által a fentiek
szerint szervezett Képzésben a Résztvevő előírások szerint részt vesz, és megszerzett ismereteiről, készségeiről a Képzés
befejezésekor számot ad. A Képzés ismertetőjét a Résztvevő átvette és elolvasta. A Képzés díját a Szolgáltatási Szerződés
szerint a Megbízó viseli.

A KÉPZÉS IDŐPONTJAI: 2019.02.21.,02.22.

3.

A KÉPZÉS IDŐTARTAMA: 9.00 – 17.00

4.

A KÉPZÉS HELYSZÍNE: 1007 Budapest, Margitsziget Danubius Grand Hotel

5.

A KÉPZÉS CÉLJA: A képzéshez tartozó ismertetőben leírtak elsajátítása.

6.

A KÉPZÉSSEL MEGSZEREZHETŐ, ELSAJÁTÍTHATÓ ISMERETEK, KOMPETENCIÁK: A képzés ismertetőjében leírva.

7.

A KÉPZÉS SORÁN NYÚJTOTT TELJESÍTMÉNY ELLENŐRZÉSÉNEK, ÉRTÉKELÉSÉNEK MÓDJA: Szóbeli értékelés

8.

HIÁNYZÁS MÉRTÉKE: A tréning első napján a megjelenés kötelező. Nem megjelenés esetén a tanfolyam elvégzését igazoló
Tanúsítvány nem adható ki.

9.

A KÉPZÉSI DÍJ:
9.1.
A képzésen való megjelenés feltétele a képzési díj megfizetése, a képzésre benyújtott Jelentkezési lap és jelen Szerződés
cégszerű aláírása.

10.

9.2.

A képzési díj összege a jelentkezési lapon kerül megjelenítésre.

9.3.

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az ÁFA tv. szerinti teljesítési időpontnak a Képzés első napját tekintik.

9.4.

A képzési díjat a Megbízó a képzés megkezdése előtt legkésőbb 3 nappal a Megbízott által benyújtott előlegkérő levél
vagy számla ellenében átutalással fizeti meg a Megbízott fent megadott számú bankszámlájára.

9.5.

Az aktuális képzéshez tartozó tájékoztatón szereplő árak személyenként értendők, számlázásra a jelentkezési lapon
szerepeltetett összeg kerül.

TITOKTARTÁS ÉS ADATKEZELÉS:
10.1.
10.1
Megbízott harmadik személlyel szemben köteles minden olyan ismeretanyagot, tényt, adatot, körülményt, vagy
bármilyen egyéb adathordozón rögzített vagy rögzítetlen információt titokként megőrizni, amely a jelen Szolgáltatási
Szerződés teljesítése során akár a Megbízóval vagy a résztvevővel kapcsolatban tudomására jutott.
10.2.

10.2
Megbízott a Megbízóval kapcsolatosan tudomására jutott információkat saját működési körén belül sem
használhatja, illetve hasznosíthatja, továbbá köteles titoktartási kötelezettségét az általa alkalmazott, illetve
foglalkoztatott személyekkel is betartatni.

10.3.

10.3
A Megbízott GDPR szerinti és Megbízó által megismert Adatkezelési Szabályzata az alábbi címen elérhető:
krauthammer.hu/adatvédelmi-nyilatkozat

11.

LEMONDÁS:
A Képzést megelőző 4 héten belüli lemondás esetén a részvételi díj 25%-a, 10 munkanapon belüli lemondás esetén a részvételi díj
50%-a, 3 munkanapon belül és a képzést megkezdését követően a teljes részvételi díj számlázásra kerül a Megbízó felé.

12.

EGYÉB:
A felnőttképzési intézmény nyilvántartásba vételének elmaradásával, illetve a tevékenysége folytatásának megtiltásával
összefüggésben keletkezett, a szolgáltatás igénybevevőjét ért kár a szolgáltatót terheli.

Résztvevő

Megbízó

Megbízott
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