Jesteśmy firmą doradczą o zasięgu międzynarodowym. Naszą kluczową kompetencją
są najwyższej klasy usługi doradcze i wdrożeniowe, które pozwalają osiągać trwałe
rezultaty biznesowe oraz zwiększać pozycję konkurencyjną naszych klientów.
Rozwijamy umiejętności miękkie, których efektem są twarde i wymierne
rezultaty biznesowe:
wspieramy organizacje we wdrażaniu procesów zmian i transformacji oraz
strategicznych projektów i inicjatyw,
odkrywamy i rozwijamy talenty oraz potencjał kluczowych pracowników
i potencjalnych sukcesorów,
projektujemy i wdrażamy szeroko pojęte projekty rozwojowe zapewniając
organizacjom zwiększenie efektywności przywództwa, zarządzania i sprzedaży.
Jesteśmy profesjonalnym dostawcą usług z zakresu
rekrutacji i selekcji na stanowiska wyższego i
średniego szczebla menedżerskiego oraz samodzielne
stanowiska specjalistyczne. W oparciu o najnowsze
wyniki badań, sprawdzone narzędzia i metody oraz
bogate międzynarodowe doświadczenie oferujemy
praktyczne rozwiązania oparte na światowych
wzorcach, przełożone na realia polskiego rynku.
Profesjonalnym wsparciem służymy przedstawicielom
działów HR, Zarządów i Rad Nadzorczych, zarówno
międzynarodowych korporacji, dużych polskich firm
i instytucji, jak i małych i średnich przedsiębiorstw.
Wspieramy liderów pragnących aktywnie kreować
przyszłość swoją i swoich firm, prowadzących firmy
do transformacji i sukcesu, których kluczowym celem
jest rozwój organizacji i generowanie wyjątkowej
wartości dla udziałowców i akcjonariuszy.

Marta Borkowska - Olszewska
CEO Talent Chase
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Zespół
- DOŚWIADCZENI PRAKT YCY, MENEDŻEROWIE I KONSULTANCI
Mar ta Borkowska - Olszewska
CEO Talent Chase
Praktyk biznesu. Od ponad 18 lat związana z branżą usług szkoleniowych
i consultingowych, założycielka i współwłaścicielka, w zarządzie i na stanowiskach
kierowniczych, menedżer, doradca. Ekonomistka i muzyk. Absolwentka studiów
Executive MBA. Posiada uprawnienia do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych.
Po sprzedaży udziałów własnej firmy szkoleniowej pracowała dla „Harvard Business
Review Polska” (ICAN Institute) na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu, była
Partnerem w firmie doradczej Allbridge Business Advisory (DOOR Group International) oraz Dyrektorem Zarządzającym w Starway Institute (Mateusz Grzesiak).
Z sukcesem realizowała zarówno projekty rekrutacyjne na stanowiska średniego,
wyższego i najwyższego szczebla menedżerskiego, jak i szereg projektów doradczych i rozwojowych z zakresu transformacji kultur organizacyjnych oraz rozwoju
przywództwa dla czołowych polskich przedsiębiorców i zagranicznych firm. W 2005
roku uzyskała tytuł „Kobieta Przedsiębiorcza 2005”, w 2014 roku „Kobieta Sukcesu
Mazowsza 2014”. Członkini Międzynarodowego Forum Kobiet Biznesu i Nauki przy
Szkole Głównej Handlowej, Rotary International oraz Vital Voices Poland. Pasjonatka
połączenia biznesu i nauki. Od lat aktywnie promuje przedsiębiorczość kobiet
i wspiera partnerstwo w biznesie. Posługuje się językiem polskim, angielskim,
niemieckim, rosyjskim i włoskim.

K rzysztof Sroczy ński
Senior Consultant & Trainer
Urodzony w Anglii, absolwent ekonomii Uniwersytetu w Londynie oraz Mastery
University w USA. Pracował na stanowisku konsultanta w Bishop Skinner w Londynie, a następnie był dyrektorem ds. sprzedaży i marketingu w American Travel
Abroad w Nowym Jorku. W kraju pełnił funkcje m.in. dyrektora ds. marketingu firmy
Philip Morris i menedżera w Gillette (m.in. wprowadził na rynek polski markę Oral B).
Był konsultantem we wiodącej na świecie firmie zajmującej się “executive search” Russell Reynolds Associates, a następnie Senior Managerem Działu Szkoleń
w "Neumann Management Institute”. Był przewodniczącym rady nadzorczej spółki
giełdowej CI Games S.A., obecnie vice przewodniczący rady nadzorczej Cherrypick
Games S.A. Przez 12 lat współpracował z „Harvard Busines Review Polska” (ICAN
Institute), jak również z firmą doradczą Allbridge Business Advisory (Door Group
International). Długoletni praktyk zarządzania i trener. Prowadzi warsztaty z zakresu
przywództwa, zarządzania zmianą, komunikacji, rekrutacji i doboru kadr oraz executive coaching. Wdraża projekty zmian i transformacji kultury organizacyjnej, których
celem jest wzrost efektywności biznesowej i osiąganie rezultatów biznesowych
organizacji. Specjalizuje się w dziedzinie neuronauki i ekonomii behawioralnej. Jego
pasją są tematy z takich dziedzin jak neuroprzywództwo i neurosprzedaż. Pracuje
w języku polskim i angielskim.

Magdalena Giryn
Senior Managing Partner
Absolwentka studiów MBA GFKM i IAE Aix-Marseille Graduate School of Management.
Ukończyła studia podyplomowe na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie w
Lyonie we Francji, posiada tytuł magistra Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest
certyfikowana z narzędzi psychometrycznych Hogana. Menedżer z 15-letnim
doświadczeniem w biznesie, zdobytym w korporacjach międzynarodowych, jak i
czołowych firmach polskich. Pasjonatka współczesnego podejścia do HR, które
łączy potęgę technologii, psychologii i doświadczenia. Od lat doradza firmom, jak
osiągać ponadprzeciętne rezultaty poprzez podnoszenie efektywności zespołów.
Jej misją życiową jest dzielenie się wiedzą o nowoczesnych technologiach, narzędziach
i pomysłach wspierających zarządzanie, motywowanie ludzi. Propaguje nowoczesne
podejście do rozwoju strategicznego HR w oparciu narzędzia analityczne. Nominowana
do nagrody Bizneswoman roku 2017 Fundacji Sukces Pisany Szminką. Autorka szeregu
artykułów dotyczących zastosowania narzędzi psychometrycznych w podnoszeniu
świadomości liderów. Członek Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce.
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Zespół
Tomasz Kozłowski
Senior Consultant & Trainer
Mówca motywacyjny, psycholog, konsultant i coach. Autor ksiazki „Historia tysiaca
leków”. Specjalista diagnozowania zespołów i przywództwa. Profesjonalny Trener
Zarzadzania MATRIK. Trener team-buildingu i outdooru. Ma wieloletnie doswiadczenie
w pracy z kadra menedzerska oraz osobami zarzadzajacymi w róznych organizacjach
(m.in. praca z oficerami NATO w obszarze przywództwa transformacyjnego). Uczestniczył
w kilkuset akcjach i wyprawach ratunkowych, zarzadzał czescia z nich. Twórca autorskich
programów diagnozujacych dysfunkcje zespołowe. Autor projektów szkoleniowych
dotyczacych funkcjonowania zespołów w trudnych warunkach. Prowadzi szkolenia
z uwzglednieniem aspektów miedzykulturowych. Skoczek spadochronowy (1600+)
– w grudniu 2014 r. wznoszac sie do stratosfery balonem na ogrzane powietrze wykonał
najwyzszy skok spadochronowy w Europie (10.735 m). 27 sierpnia 2017 r., skoczył 103
razy zbierajac ponad pół miliona złotych na 100 specjalistycznych wózków inwalidzkich
dla niepełnosprawnych dzieci równoczesnie bijac rekord Europy w ilosci skoków ze
spadochronem jednego dnia. Autor publikacji z obszaru psychologii zdrowia oraz
zagadnien zwiazanych z czynnikiem ludzkim w wypadkach górskich, a takze artykułów
dotyczacych realizacji projektów TEAM BUILDING oraz bezpieczenstwa podczas
organizacji ekstremalnych imprez integracyjnych. Zapraszany do mediów jako ekspert.
Wspólnie z Maria Rotkiel prowadzi telewizyjny program „Wyjdz za mnie”.

Agnieszka Zawadzka - Jabłonowska
Leadership Coach & Trainer
Trener i coach. Specjalizuje się w tworzeniu szkoleń oraz programów rozwojowych
opartych o psychologię pozytywną i wyniki badań naukowych (Evidence-Based Approach).
P.o. Dyrektora Centrum Coachingu i Mentoringu Akademii Leona Koźmińskiego,
wykładowca ALK na studiach stacjonarnych i podyplomowych. Kierownik studiów
podyplomowych „Pozytywna Organizacja – well-being (dobrostan) i zdrowie w
miejscu pracy”. Koordynator merytoryczny seminariów naukowych dedykowanych
praktykom zajmującym się rozwojem pt. „Jak korzystać z psychologii pozytywnej
w coachingu”. Członek Polskiego Towarzystwa Psychologii Pozytywnej. Członek
Rady Programowej magazynu „Coaching”. Prelegent i ekspert na wielu polskich
oraz międzynarodowych konferencjach naukowych i branżowych. Autorka artykułów
naukowych z dziedziny psychologii i zarządzania. Współautorka modelu coachingowego
PERMA służącego podnoszenie dobrostanu. Certyfikowany konsultant narzędzi
badawczych HOGAN’a. Twórczyni marki PozytywnaOrganizacja.pl.

Jerzy Fiłonowicz
Senior Consultant & Trainer
Ma 20 lat doświadczenia w zarządzaniu działami HR międzynarodowych i polskich
firm działających na terenie Polski oraz Europy Wschodniej w branży hotelarskiej
(Marriott, Jan III Sobieski), FMCG (Unilever, Bols), doradztwa i usług profesjonalnych
(Deloitte & Touche) i w branży farmaceutycznej (Polski Holding Farmaceutyczny)
oraz 12 lat bezpośredniego wspierania klientów biznesowych i prywatnych w roli
konsultanta HR, coacha, mentora, trenera, HR interim manager i facylitatora.
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Zakład Języków i Kultur Afryki Wydziału
Neofilologii) oraz podyplomowych studiów na Uniwersytecie Central Lancashire w
Preston (zarządzanie HR). Od 2007 r. realizuje projekty doradcze w Polsce, Europie i krajach
Zatoki Perskiej. Specjalizuje się w badaniu potencjału i rozwoju zawodowym pracowników.
Jest też autorem obszernego zestawu praktycznych działań służących skutecznemu rozwojowi kompetencji menedżerskich i społecznych. Akredytowany przy International Coaching
Federation z ponad 500 godzinami coachingu dla menedżerów wyższego i średniego szczebla
Zna suahili i arabski. Pracuje w języku angielskim, niemieckim, rosyjskim i włoskim. Uprawia
sport - biega (wielokrotny maratończyk), gra w piłkę nożną (niespełniona kariera zawodnicza), jeździ na nartach. Ma za sobą kilkaset godzin doświadczenia w pilotowaniu samolotów.
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Zespół
Monika Dębicka
Senior Consultant & Trainer
Ekspert do spraw rozwoju osobistego, coach, trener, mentor. Studiowała prawo na
Uniwersytecie Warszawskim. Absolwentka kierunku Business Management.
Posiada ponad 10 lat doświadczenia w sektorze Real Estate. Pełniła funkcję dyrekto ra w międzynarodowych firmach, takich jak Healey & Baker (Cushman & Wakefield)
i Knight Frank. Od 15 lat autorka i prowadząca programy z zakresu nowoczesnego
przywództwa, komunikacji korporacyjnej i relacyjnej dla kadr zarządzających
w takich firmach, jak: Siemens, Microsoft, Johnson&Johnson, Citibank, Avon, Jansen
Cilag, Ikea, TVN i wiele innych. Prowadzi indywidualne sesje terapeutyczne, coachingowe i mentoringowe, oraz warsztaty z komunikacji, budowania harmonijnych
relacji osobistych i zawodowych. Współpracuje z International Association for
Human Values i World Forum for Ethics in Business. Jej największą pasją jest
poznawanie ludzkiej natury. Celem jej pracy jest wspólne odkrywanie osobistego
bogactwa, uruchamianie zasobów, które pozwalają na szczęśliwe, dostatnie funkcjonowanie, dobre związki, harmonijne relacje zawodowe i rodzinne. Pomaga innym
realizować ich pragnienia i mierzyć się z wyzwaniami w drodze do wewnętrznej
równowagi i satysfakcji z życia. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Piotr Ciepliński
Executive & Leadership Coach
Executive Coach i Mentor z 20-letnim, międzynarodowym doświadczeniem
zarządczym, od 2005 r. związany z branżą doradczo-szkoleniową. Ukończył
szkolenia: Executive Coaching - Marshall Goldsmith Stakeholder Centered Coaching,
Co-Active Coaching - Coaches Training Institute, CoachWise Essentials, Group
CoachWise, Conflict Management Coaching - CINERGY – programy akredytowane
przez International Coach Federation (ICF), Coaching & Sales Skills Workshop –
Huthwaite, Leadership Training - Ashridge Management College. Autor unikalnego
programu rozwijającego kompetencje coachingowe i przywódcze: „Instalacja
Wewnętrznego Coacha”, realizowanego w konwencji rejsu żeglarskiego.
Przeprowadził 2.000 godzin coachingu indywidualnego realizowanego
dla najwyższej kadry menedżerskiej w obszarach: przywództwo, rozwój
kompetencji menedżerskich, transformacja zawodowa, zwiększanie osobistych
zasobów energetycznych, zwiększanie odporności na stres, pokonywanie
osobistych barier i ograniczeń. Jako praktyk biznesu pełnił funkcje zarządcze
głównie w firmach sektora ITC:
AT&T, Lucent, Softbank, Optimus, Grupa
Telekomunikacji Polskiej. Pracuje jako coach i mentor dla takich firm jak Arion, Bayer,
BGŻ, BNP Paribas Fortis, Ciech, Coca-Cola, Deloitte, Egis, Ernst & Young, Inco Veritas,
Infor, Leroy Merlin, Luxmed, Medicover, Nordea, Polkomtel, PR Time, PZU, Raiffeisen,
RWE, Saint Gobain, Skanska, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Starwood, Toyota Bank
Polska, Wielton, Wyeth i inne. Pracuje w języku polskim i angielskim.

Barbara Wiszniewska
Recruitment & HR Expert
Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, podnosiła swoje
kompetencje na Wydziale Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej oraz Akademii Leona
Koźmińskiego w Warszawie. Posiada certyfikaty z NLP, Facet5, AC/DC. Ma uprawnienia
do pełnienia funkcj członka rad nadzorczych. Psycholog biznesu z ponad 20-letnim
doświadczeniem zawodowym. Ma 15 lat doświadczenia w realizacji projektów rekrutacyjnych
metodą direct search i executive search, oraz projektów oceny kompetencji personalnych
i menedżerskich. Managing Director w AIMS International Poland odpowiedzialna za
realizację i koordynowanie projektów rekrutacyjnych i rozwojowych oraz zarządzanie
zespołem. Wspiera swoją wiedzą rekrutacje na najwyższe stanowiska, w tym współprowadziła proces oceny w konkursie na stanowiska do zarządów spółek Skarbu Państwa.
Opracowuje katalogi kompetencji dopasowanych do potrzeb klientów i kultury
organizacyjnej. Jest doświadczonym ekspertem w zakresie wykorzystania testów
psychometrycznych. Ma doświadczenie w budowaniu systemów kompetencji oraz
narzędzi stosowanych w AC/DC. Jej klientami były zarówno międzynarodowe korporacje,
jak i polskie firmy oraz spółki Skarbu Państwa. Pracowała na rzecz firm z sektorów:
automotive, produkcyjnego (przemysł stalowy, opakowaniowy, energetyczny),
farmaceutycznego i finansowego.
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Zespół
Erika Mat w ij
Family Business & Succession Expert
Absolwentka wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Komeńskiego w Bratysławie.
Certyfikowany coach i mentor. Ukończyła kurs coachingu TASC, akredytowany przez
Międzynarodową Federację Trenerów ICF. Twórca metodologii Human Inside. Absolwentka modelu Virginia Satir, prowadzonego przez Janę Rebekę Trepačovą.
Międzynarodowy wykładowca, konsultant i doradca w zakresie procesów HR. Trener
rozwoju umiejętności miękkich, komunikacji, samoświadomości oraz praktyk bizne
sowych i menedżerskich. Wybitny ekspert w zakresie przedsiębiorczości rodzinnej
oraz procesów sukcesji firm rodzinnych, w szczególności dotyczących problemów
emocjonalnych i mentalnych obu pokoleń. Od 1999 roku pracowała na najwyższych
stanowiskach menedżerskich i specjalistycznych w strukturach korporacyjnych
w sektorze rozwoju kapitału ludzkiego, a także w roli przedsiębiorcy. Z ogromną
skutecznością przeprowadziła setki procesów sukcesji w firmach rodzinnych.
Pracuje w języku słowackim, polskim i angielskim.

Agnieszka Biegańska
Senior Consultant & Facilitator
Konsultant, facylitator oraz trener. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu
Warszawskiego, menedżerskich studiów podyplomowych na Wydziale Organizacji
i Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz uczestniczka menedżerskiego
stażu w Japonii. Praktyk biznesu. Pracowała w międzynarodowych bankach na
stanowiskach Dyrektora Departamentu HR oraz Dyrektora Banku ds. HR i Organizacji,
następnie w DOOR Group International i FranklinCovey jako Business Development
Director oraz Practice Leader - Trust and Productivity. Posiada prawie 10 lat doświadczeń
menedżerskich w obszarze tworzenia i zarządzania procesami HR, analizy i usprawniania
zmian w kulturze organizacyjnej, empowermentu, budowania postaw przywódczych,
zwiększania efektywności osobistej i zespołowej, oraz tworzenia procesów HR.
Przygotowuje projekty rozwojowe dla zarządów, kadry menedżerskiej różnego szczebla
i pracowników. Agnieszka potrafi cieszyć się każdą chwilą – szuka inspiracji w hygge.
Lubi literaturę fantasy, sashimi i Queen. Interesuje się projektowaniem wnętrz.

Damian Aaron Olszewski
Business Development Director
Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego na kierunkach BBA i MSc Management
w języku angielskim ze specjalizacją w zarządzaniu strategicznym. Studiował
w INCAE Business School w Kostaryce, najlepszej uczelni biznesowej Ameryki
Łacińskiej i Południowej, gdzie realizował program MBA z Harvard Business School.
Studia licencjackie spędził na Singapore Management University (SMU)
w Singapurze. Przedsiębiorca, menedżer, konsultant. Ma doświadczenie
w prowadzeniu firmy, zarządzaniu sprzedażą, relacjami biznesowymi oraz marketin
giem i eventami. Od najmłodszych lat zaangażowany w budowanie i rozwój firm
rodzinnych z branży szkoleniowej i chemicznej, gdzie odpowiadał za sprzedaż oraz
tworzenie i implementację strategii ukierunkowanej na budowanie mocnej pozycji
rynkowej i silnej marki w Polsce. Konsultant zewnętrzny w CBC (The Central America
Bottling Corporation) w Gwatemali, jednej z największych firm produkcyjnych Ameryki Łacińskiej i Południowej. Autor badań w zakresie sukcesji polskich firm rodzin
nych oraz wiedzy ukrytej jako składnika aktywów sukcesji w firmach rodzinnych.
Doradca w zakresie strategii i przedsiębiorczości rodzinnej. Rozwijał Koźminski
Business Club. Organizator cyklu spotkań biznesowych z przedsiębiorcami
i menedżerami Forbes Top 100. Członek Rotary International. Posługuje się językiem
polskim, angielskim, niemieckim oraz rosyjskim.
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Zespół
A licja Ozdow y – Bietkowska
Ekspert HR
Psycholog. Certyfikowany coach ICC - International Coaching Community. Ma
18 lat doświadczenia jako menedżer i konsultant przy realizacji projektów
doradczo-biznesowych z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi i zarządzania
zmianą w firmach: PwC i IBM Global Business Consulting. Pracowała dla „Harvard
Business Review Polska” (ICAN Institute) na stanowisku Dyrektora Rozwoju Biznesu,
była Partnerem w firmie doradczej Allbridge Business Advisory (DOOR Group
International). Ostatnich 9 lat z sukcesem tworzyła i wdrażała szereg projektów
oraz programów HR, projektów z zakresu modelowania kultur organizacyjnych
oraz pracując jako asesor przy projektach DC/AC, dla czołowych polskich
przedsiębiorców i międzynarodowych korporacji. Pracuje w języku polskim, angielskim
oraz francuskim.

Jacek Łopatowski
Brand Manager
Urodzony w Polsce, wiele lat spędził we Włoszech. Absolwent Instituto di San Leone
Magno w Rzymie, który ukończył z wyróżnieniem. Przedsiębiorca, menedżer,
konsultant. Karierę zawodową rozpoczął jako przedsiębiorca, uruchamiając jeden
z pierwszych sklepów fotograficznych o charakterze e-commerce’owym,
zarządzając głównymi kanałami sprzedaży na Włochy i Hiszpanię. Czynnie wspierał
launch marki GO-PRO w Polsce. Doświadczenie reklamowe budował przez ostatnie
lata pracując w agencjach reklamowych o najwyższej światowej renomie, takich jak:
Saatchi&Saatchi, McCann WorldGroup, Dentsu Aegis Network. Specjalizuje się
w zakresie realizacji kampanii reklamowych osadzonych w środowisku digitalowym,
współtworząc z sukcesem kampanie reklamowe dla takich marek jak: Kompania
Piwowarska (zdobywając brązową nagrodę Effie Awards 2016), Mastercard, Skoda.
Jako zewnętrzy konsultant doprowadził do nawiązania ścisłej współpracy
biznesowej pomiędzy Domem Aukcyjnym Ardor Auctions pełniącego rolę
pierwszego Polskiego domu aukcyjnego oferującego samochody klasyczne
a Rzymskim Klubem Ferrari (Roma–Colosseo). Ma doświadczenie w budowaniu
działu sprzedaży i zarządzaniu relacjami biznesowymi. Odniósł znaczące sukcesy
w sprzedaży w branży szkoleniowej oraz organizacji eventów na arenie
międzynarodowej. Przedstawiciel interesów Rzymskiego Klubu Ferrari w Polsce.
Posługuje się językiem polskim, włoskim, angielskim i hiszpańskim.
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W związku z przyjęciem i wdrażaniem nowej strategii,
która wymagała zarówno zmiany modelu biznesowego
i organizacyjnego, jak i nowej kultury sprzedaży oraz
większej otwartości na zmiany uznaliśmy, że potrzebujemy
spojrzenia z zewnątrz i wsparcia Zarządu w zbudowaniu
silniejszego zespołu zarządzającego, którego fundamentem
będzie nie tylko pozytywna atmosfera, ale również
otwartość na konfrontacje i nowe działania.
Rezultatem przeprowadzonego warsztatu jest większa
otwartość w podejmowaniu nowych wyzwań i trudnych
rozmów, wzrost gotowości Zarządu w kontekście
przekazywania odpowiedzialności za realizację strategii
zarówno w zespole, jak i w dół organizacji oraz wspólne
zrozumienie roli Zarządu w procesie przeprowadzenia
zmiany i wdrażania nowej strategii. Warsztat prowadzony
był metodą executive team coachingu i realizowany
w formule intensywnej dyskusji grupowej, doświadczania
interakcji oraz pracy nad wyzwaniami biznesowymi zespołu.

Inicjatywa wymagała zaangażowania Członków
Zarządu kilku spółek zależnych oraz 50-osobowego
zespołu projektowego. W ciągu 9 miesięcy
przeprowadziliśmy serię warsztatów,
które zakończyły się:
stworzeniem silnego zespołu, który koncentruje się
na biznesowych celach programu,
zbudowaniem poczucia wspólnego celu
oraz determinacji do działania,
uzyskaniem konkretnych sukcesów
w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
Polecam współpracę szefom firm, którym zależy
na skutecznym wdrażaniu strategicznych projektów
w organizacjach. Warunek jest jeden: autentyczna chęć
zbudowania zespołu opartego na zaufaniu, otwartości
i koncentracji na całościowej biznesowej perspektywie.

Członek Zarządu
Międzynarodowa Instytucja Finansowa

Doświadczyłem współpracy z executive coachem o
niesamowitym doświadczeniu! Ma zdolność skutecznego
dotarcia do sedna sprawy w najmniej oczekiwany sposób.
Jest uparty, nie przyjmuje krótkich odpowiedzi, szuka
prawdziwych powodów. Jest trenerem, ale także mentorem.
Robi to z pasją i wielkim zaangażowaniem. Zdałem sobie
sprawę z moich wartości, zacząłem dostrzegać to, co dzieje
się wokół mnie, w jaki sposób i dlaczego podejmuję
określone decyzje i jak je wewnętrznie uzasadniam.
Odkryłem dlaczego pewne rzeczy są dla mnie wyzwaniem,
jaka jest prawdziwa bariera i co jest tylko błędnym
założeniem. Wszystko to bardzo wpłynęło na moje życie,
sprawiło, że mogę wspierać innych. Zwolniłem tempo życia,
a jednocześnie zwiększyłem efektywność i skuteczność
w życiu zawodowym jako menedżer. Z biznesowego punktu
widzenia, jeden z kwartałów ostatniego roku zamknąłem
z wynikiem 232% założonego planu.
Wiceprezes Zarządu
Firma szkoleniowa

Wiceprezes Zarządu
Polska Grupa Kapitałowa

Nie miałem świadomości o wpływie problemów
z silosami w mojej firmie (sieć detaliczna z ponad
1000 sklepów) na osiągane wyniki, dopóki nie
zdecydowaliśmy się głębiej zbadać przyczyn różnicy
pomiędzy oczekiwaną sprzedażą, EBITDA
i rzeczywistymi wynikami firmy. Zdecydowaliśmy się
przeprowadzić proces zmiany w organizacji,
obejmujący bezpośrednio zarząd, najwyższe
kierownictwo i pośrednio wszystkich pracowników
do poziomu N-4.
Rezultaty:
Natychmiast poprawiła się wewnętrzna
komunikacja i współpraca między działem
marketingu, operacjami oraz łańcuchem dostaw.
Poszczególne działy zaangażowały się
w rozwiązywanie problemów technicznych
i biznesowych, zidentyfikowanych podczas
warsztatów i sesji roboczych.
Zmieniła się kultura zarządzania firmą; nastąpiła
poprawa wewnętrznej współpracy i wzmocnienie
niższych poziomów w organizacji.

Projekt został przeprowadzony w okresie sześciu miesięcy.
W organizacji odbyło się dwanaście warsztatów na różnych
szczeblach zarządzania. Wzięło w nich udział ok. 350 osób.

W wyniku podejmowanych inicjatyw nastąpiła
poprawa zaangażowania i poziomu
odpowiedzialności za wyniki organizacji.

Celem warsztatów były:

Finalnie, nastąpił wzrost przychodów i zwiększenie
udziału w rynku.

poprawa atmosfery w firmie i zbudowanie
zaangażowania,
uzyskanie konkretnych celów biznesowych.
Rezultatem projektu była pozytywna zmiana atmosfery
w firmie oraz zaangażowanie, które już po kilku miesiącach
przełożyło się na konkretny wynik biznesowy. Pracę nad
dalszym rozwojem w organizacji w kierunku poprawy
zaangażowania kontynuujemy do dzisiaj.

Polecam proces wszystkim szefom firm, którzy chcą
poprawić poziom współpracy i zaangażowania całej
organizacji w realizację strategii i uzyskanie założonych
rezultatów biznesowych.
Prezes Zarządu
Sieć detaliczna

Polecam współpracę firmom, które są zdecydowane
na wprowadzanie zmian poprzez kulturową zmianę
organizacji.
Dyrektor HR
Firma produkcyjna
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