Bu program; Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

İş Kadınları için ”İşbaşında Liderlik” Eğitimi
.

4-5 Nisan 2015, Gaziantep
Hedeflerinizin ne olduğunu ve özel hayatınızdaki öncelikleri kurarken bu hedefleri en iyi
şekilde nasıl kullanacağınızı öğrenin!
Hedeflerinizi belirleyin! İş ile özel hayat dengesinin kurulmasından ve sürdürülmesinden, iletişim ve müzakere
teknikleri geliştirmeye kadar liderlik becerilerinizi geliştirin. Gaziantep, Holiday Inn Hotel, Mücahitler Mahallesi
052062 No’lu Sokak No:8’de, 4-5 Nisan 2015 tarihinde düzenlenecek olan bu eğitim, hedeflerin nasıl
belirleneceğine, personel ve paydaşlarınız ile nasıl müzakere yapılacağına ve işinize olan yaklaşımınızı düzenlemek
için önceliklerinizi nasıl belirlemeniz gerektiğine ilişkin derin bir bakış açısı sunar. Buna ek olarak, iş ve özel hayat
dengesinin daha iyi nasıl yönetileceğini öğrenmenize ve özel hayattaki önceliklerinizden vazgeçmeden iş yerinde
maksimum düzeyde etkin olmanıza yardımcı olur.
Bu eğitim size aşağıdaki konularda yardımcı olacaktır;
•
•
•
•
•
•

Hedef oluşturmanın neden önemli olduğunu ve başarılı bir iş yerinin ne tür hedeflere ihtiyaç duyduğunu
anlamak
Vizyon ve misyon belirleme gibi daha geniş hedeflerin nasıl tanımlanacağını anlamak
Rehberlik ve motivasyon sağlayan işlevsel hedefleri oluşturmak
Hedeflere nasıl öncelik vereceğini anlamak
Çalışanlar, ortaklar ve hissedarlar ile iş ortamında daha iyi iletişim kurmak
İş ve özel hayatı yönetmek için kendine uygun, en iyi yolu belirlemek (iş-özel hayat dengesi)

Bu eğitim, uluslararası en iyi uygulamalara ve geniş kapsamlı uzman bilgisine dayanmaktadır. Eğitim interaktiftir ve
başından sonuna kadar liderlik yaklaşımları ve tarzlarını gözden geçirmenizi sağlayarak pratik egzersizleri ve gerçek
yaşam örneklerini içerir. Eğitmenlerin tümü, liderliğin yarattığı farkları görmüş deneyimli liderlik uzmanları ve
liderlerdir.

Fırsatlar yaratmak! Yolunu biliyoruz.
Bu eğitim, şirketlerin büyümesine ilham veren ve şirketlere başarıyla liderlik etmek için gerekenleri bilen deneyimli
uygulayıcılar oldukları için seçilen CEFE (Sırbistan) işbirliği ile APPLICATIO Eğitim ve Yönetim (Almanya)
tarafından sunulacaktır.
Eğitim, “Kadın İşletmelerine Finansman ve Danışmanlık Desteği Programı” tarafından finanse edilmektedir.
Maliyet paylaşım ilkesi temelinde, katılımcıların eğitim başına (2 gün için) sadece 140 TL ödemesi beklenmektedir.
Bu ücret, eğitim materyallerini, eğitim arası ikramları ve öğle yemeğini kapsamaktadır.
Katılmak için lütfen www.ebrd-egitim.com adresine tıklayarak en geç 18 Mart 2015 tarihine kadar online başvuru
formunu doldurun. Sorularınız için bilgi@ebrd-egitim.com adresine e-posta gönderebilir veya +90 342 999 28 00
numaralı telefonu arayabilirsiniz.

Bu program; Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

İşinize Liderlik Edin, İnsanlara Liderlik
Edin!
Bizler, kadın girişimciliğinin istihdam yaratmada ve ekonomik büyümeyi sürdürmede önemli bir rol oynadığını
biliyoruz. İş hayatında kadınlar için eşit fırsatlar yaratmanın yalnızca bir cinsiyet konusu değil aynı zamanda
ekonomik bir öncelik olduğuna yürekten inanıyoruz. Bu nedenle, Avrupa Birliği, Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Türkiye İş Kurumu; kadın girişimcilerin iş hayatında
başarılı olmasına yardım etmek ve onları iş hayatına daha fazla kazandırmak için Kadın İşletmelerine Finansman ve
Danışmanlık Desteği Programı'nı başlatmıştır.
İşletmelerin büyümeleri ve rekabetçi kalmaları için profesyonel uzmanlığa ihtiyaçları olduğuna inanıyoruz. Ayrıca iş
hayatında gerçek liderliğin önemini anlamanın ve diğerlerinin başarısına liderlik edebilmenin ne kadar önemli
olduğunu da biliyoruz. Kadın İşletmeleri için Eğitim Serisi, kadın liderliğindeki işletmelerin etkili bir şekilde
yönetimi ve liderliği için temel becerileri, kaynakları ve teknikleri sağlayan bir dizi eğitim programıdır. Yani ister
başarılı bir şirkete sahip olup, onu yönetmeye devam edin, isterseniz işinizi yeni kurmuş olun, liderlik ve bir şirketi
başarılı bir şekilde nasıl yöneteceğiniz hakkında çok şey öğrenebilir, onu sürekli büyütebilir ve başarıya öncülük
edebilirsiniz!
Başarı için Liderliği teşvik etmek amacıyla iki eğitim sunuyoruz:
•
•

Liderlik fark yaratır! - Uygulanabilir ve Başarılı Liderliğe Giriş
İşbaşında Liderlik! - İşletmenizi ve İnsanları Yönetmede Pratik Yöntemler

“Liderlik fark yaratır!” başarı için Liderliğin önemine ve pratikteki yaklaşım ve tarzlara odaklanırken, – daha
tamamlayıcı olan- ‘İşbaşında Liderlik!” sağlıklı bir denge kurmak için pratik hedeflerin belirlenmesine, işi ve özel
hayatı yönetmeye odaklanır.
Bu eğitim; Türkiye'deki uluslararası liderlik yaklaşımlarının nasıl uygulanacağını, işletmeye ve insanlara nasıl
başarılı liderlik edileceğini bilen Türkiye'den iki deneyimli eğitmen tarafından sunulacaktır.

Eğitmenlerinizi tanıyın
Akgün YILMAZ ADIBELLİ, danışman ve Interaksiyon Danışmanlık’ın kurucularındandır. Bayındır
Hayat Sigorta ve DHL Worldwide Express'te İş geliştirme, çağrı merkezi geliştirme ve yönetimi,
müşteri sadakat sistemi yönetimi, satış yönetimi ve koçluk departmanlarında 16 yıl çalışmıştır. Aktif
koçluk yapmaktadır. Organizasyon ve İlişki Sistemleri Koçluğu, NLP ve Gottman İlişki Terapisi
programları ile uzmanlığını geliştirmiştir.
Özlem PALABIYIK, İnsan Kaynakları ve üst düzey eğitim konularında profesyoneldir. Türkiye'de
28 mağazası olan Avrupa Elektrik Perakende Grubu lideri Darty'de İnsan Kaynakları Müdürü olarak,
insan kaynakları danışmanlık şirketi olan İş Kavramları'nda İnsan Kaynakları uygulamalarından
sorumlu Kıdemli İnsan Kaynakları Danışmanı olarak ve Estee Lauder, HRM & Bordo Consultancy,
Ceylan Intercontinental Istanbul, Conrad International İstanbul, DHL Worldwide Express gibi
şirketlerde eğitimlerden sorumlu kıdemli müdür olarak çalışmıştır.

