Srdečně vás zveme na
odborný workshop na téma

Nečestné verbální útoky
- jak se bránit slovní agresi
Lektor:

Ing. Mgr. Vojtěch Svoboda,
se zaměřuje na manažerský rozvoj a práci spojenou s oblastí řízení,
komunikaci, prezentaci, sebeprezentaci a témata obrany proti iracionální a
manipulativní komunikaci. Tréninky staví na sebepoznávání jednotlivých
účastníků či skupin.

Kdy: 9. 2. 2022, 17:00 - 19:00
Kde: Online - na platformě ZOOM
Svou účast, prosím, potvrzujte na e-mailovou adresu
pozvanka@esbm.cz. Kapacita workshopu je omezena.
Akce je zdarma.
Pokud budete chtít vystavit certifikát stvrzující Vaši účast,
kontaktujte nás na emailu: pozvanka@esbm.cz. Certifikát je
zpoplatněn částkou 500 Kč.

ANOTACE WORKSHOPU
Ve workshopu se zaměříme na
Rozpoznání a reakce verbálního ataku v daném čase
Důvody, proč jsou naše reakce takové jaké jsou
Optimální reakci na nahodilé i stálé útoky
Nácvik konkrétní techniky obrany - kontrolovaná práce se
svým projevem

MEDAILONEK LEKTORA
Vojtěch Svoboda vystudoval Vysokou
školu báňskou Ostrava obor hornické
inženýrství a enviromentální řízení a poté si doplnil vzdělání v oblasti řízení
lidských zdrojů a andragogiky. Je
absolventem
mnoha
certifikačních
programů a držitelem certifikací v oblasti mediace a psychometrických metod,
např. Hoganova diagnostika, Sociomapování týmů (týmová dynamika)
atp., a certifikace modulů HR řízení či metody Core Quadrants®. Působil
v energetickém průmyslu, kde získal své praktické zkušenosti, dále pak
jako výkonný ředitel v personální společnosti zaměřené na výběr
zaměstnanců středního a vyššího managementu. Jedenáct let pracoval
ve společnosti ČEZ, a.s. Zde se podílel na rozvoji zaměstnanců výkonové
i manažerské úrovně. Nyní působí jako konzultant, metodik a lektor pro
oblast rozvoje zaměstnanců. Aktivně designuje projekty spojené s rozvojem konkrétních skupin či projekty, jejichž cílem je nastavení
personální a rozvojové politiky ve společnostech. Osobnostnímu rozvoji
zaměstnanců se intenzivně věnuje přes 15 let.
Svou registrací potvrzujete účast na akci a udělujete společnosti European School of Business &
Management SE, IČ: 29299306, souhlas s pořizováním obrazového záznamu za účelem umístění
na stránky www.esbm.cz a sociální sítě společnosti (Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn).
Společnost se zavazuje, že obrazové záznamy neposkytne třetí straně.

