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Útmutató
- Alap modell: “Ház Modell” és “Becsületes üzleti siker” -

Tartalom:
1. Bevezetés

2. A közös téma
1. lépés: Érdeklődést ébreszteni, előkészület
Érdeklődő nők felkutatása
Résztvevő nők kiválasztása
2. lépés: Szükségletek beazonosítása
Kompetencia check
Képességek és lehetőségek feltárása
Közösen meghatározni a fejlődési lehetőségeket és a szükséges
tréningeket
3. lépés: Képzési megállapodás
Coaching koncepció
Coach megnevezése
Coaching terv felállítása, önálló tanulás előkészítése
Képzések biztosítása
Menetrend felállítása
Egyéni tervek ellenőrzése
4. lépés: Értékelés
Kompetencia kérdőív

Melléklet
Gallup-felmérés 2004 eredményei: „A nők mások – A férfiak is!“

001_Guideline
Start Version, 01 October 2013
Projektt: Kvóta helyett kompetencia: A nők, mint a becsületes üzleti siker támogatói

1.

Bevezetés

A 21. századi kultúra új értékeket kíván meg.
Azok a vállalatok, amelyek hosszú távon sikeresek nagymértékben különböznek a
többitől bizonyos szempontokból, mint pl. elismerés, megbecsülés és személyes
hitelesség. A vállalatok, amelyek foglalkoznak az emberekkel, sikeresebbek. Ehhez
olyan vállalati kultúrára van szükség, ami az alkalmazottak, ügyfelek, beszállítók és a
nyilvánosság bizalmán és tiszteletén alapul. A nőkről jól ismert, hogy rendelkeznek
szociális kompetenciákkal, virtuálisan kiválasztottak ebből a szempontból. Alternatív
stratégiák kialakításával és a konszenzus kereséssel a nők hozzájárulnak a
fenntartható vállalati sikerhez és mindkét oldal megelégedettségéhez. (A legújabb
tanulmányok ezt alátámasztják.*)
A vezető pozícióban lévő nők vagy azok, akik ilyen pozícióba szeretnének kerülni
támogatást kapnak az erősségeik felismerésében és azok hasznosításában. Ez egy
együttműködési effektust indít el: a nők felemelkedhetnek a szamárlétrán egy kvóta
rendszer nélkül is. Ez egy tisztességesebb Szervezeti Kommunikációhoz vezethet és
elősegíti a szervezeti sikereket.
Ennek az FFF-SOL modellnek az alapját 2011-ben alakították ki. Elsősorban a nők
szociális készségeinek erősségeire fókuszál. Együttműködik a SOL modellel (“Selforganized learning – coaching for women in a leading position” – Önszerveződő
tanulás és coaching vezető nők számára). Ez a modell kombinálja a független
tanulást a coachinggal é a szemtől-szembe intézkedésekkel. Tekintetbe veszi az
FFF-t “Fairness-Fitness-Future / Tisztesség-Fitness-Jövő” és a ház-modellt
“tisztességes üzleti siker”. **)
Így a vezető beosztású nők hasznosíthatják különleges képességeiket és
hozzájárulhatnak egy új szervezeti kultúrához, amely támogatja a vállalat pozitív
megjelenését és a munkavállalók egészséget.
A rugalmas tanulási terv lehetővé teszi a nőknek az önálló tanulást és a saját üzleti
elvárásainak megfelelő egyéni ismeretek elsajátítását Ez egy eredmény orientált
módszer, amelyik megfelel egy feszes menetrendnek is.

*):
Gallup- Tanulmány 2004 „A nők mások – Férfiak is!” Hét különbség nők és
férfiak között a vezetői viselkedésben (összefoglaló mellékelve)

**) EU projekt, Az Európai Bizottság 2009 - 2011 támogatásával lett megvalósítva az
EU partner országokban, tudományos monitoring: anda GbR, további részletek:
www.network-FFF.eu
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2.

A közös téma

Kiindulási helyzet:

A vállalkozó javítani szeretné a hosszú távú sikerre való
esélyt (megtörni a napi rutint), változásokra nyitott
gondolkodásmód
Már vannak nők
vezető beosztásban

Vannak női jelöltek a
vezető pozíciókra

A vállalat keres
valakit vezető
beosztásra

1. lépés:
Tájékoztató füzetek

Alkalmazás a projekt
partnereknél

Megegyezés Igazgató – Érdeklődő
nő

2. lépés:
Projekt partner

Résztvevő nő
Kompetencia Check

3. lépés:
Egyezség a tanulási
intézkedésekről
(választás)

Coaching

Coach kijelölése

Egyezség a tanulási
intézkedésekről
(választás)
Egyéni coaching
terv

Kiválasztott kis
csoportos
workshopok

Önállóan
megszervezett
tanulás

4. lépés:
Értékelés

Értékelés
Kompetencia Check

Nyereség a vállalat számára
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Melléklet:
Gallup- Tanulmány eredményei (2004) „Nők mások – A férfiak is!”
A felmérés 35 évig készült kb. 80.000 amerikai vezető beosztású munkavállaló
bevonásával.
Az adottságok
A tudással kapcsolatos képességek, amelyek
… bizonyos mértékben genetikailag meghatározottak
… befolyásolható egyének által, nemek szerinti specifikus szocializáció
… irányíthatnak különböző nem specifikus vezetői képességek
Adottság kategóriák:
Személyiségből eredő adottságok - miért csinálok dolgokat, mi motivál, és mi
visz előre
Adottságok a koncepciók megalkotásához – Hogyan vigyünk át dolgokat a
gyakorlatba és mik a mögöttes ötletek
Adottságok kapcsolatépítéshez –kivel kommunikálok, és hogyan teszem ezt
Categories of difference are:
1. Bemutatkozás
2. Verseny
3. Agresszió
4. Motiváció a vezetéshez
5. Segítségre való hajlandóság
6. Kommunikációs stílus és a nyelvezet megválasztása
7. Az változásra és az alkalmazkodásra való hajlandóság
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Coaching Model
vezetői pozicióban lévő vagy arra pályázó nőknek

“Otthon modell” / “Becsületes üzleti siker”

Bizalom
Figyelem
Tisztesség

Mitől leszünk „a
legjobbak“ –
jövőkép 2020

A „jó
ügyfél“

Üzleti kultúra, a
munka élvezete

- egy másik perspektíva
a „ház vállalkozásoknak“

“
Állandó
csapat

Menedszer,
aki irányít

A „jó“
alkalmazott:
képzett és
aktív
Menedzsment
platform

Jövőbeni
csapat

Pénzügyi bázis

Tartalom

A tisztesség:
Inkább hosszú távú stabilitás, mint rövidtávú profit
Bátor célkitűzések, hit az erősségeinkben
Humán kultúra
A siker:
Pénz csinálás ésszerű munkából
Munkáltatók és munkavállalók jól érzik magukat

Szakképzett
alkalmazottak
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A ház modell moduljai

1

2

3

6

Autentikus
vállalati
kultúra

4
Lojális ügyfelek:
100 % minőséget
kapnak és ajánlják a
vállalatot

Megjelenés:
testületi misszió
Kik vagyunk? Hova tartunk
és hogyan tudjuk elérni?

Vezetés, mint egy
speciális szakma
Idő a stratégia
alkotásra, ügyfelekre
és új ügyfelekre,
alkalmazottakra és új
alkalmazottakra,
szervezeti
innovációra

Szakképzett
alkalmazottak
Szakmai tapasztalat +
szociális
kompetenciák:önálló
és felelős
munkavégzés , jó
kommunikációs
képesség

Szolgáltatások /
termékek

Új szakképzett
alkalmazottak
Munkafeladatok olyan
megjelenítése, ami
odavonzza az új
munkaerőt.

Megszervezni egy
céget
Ésszerű munka

7
Gazdaságilag fenntartható működés
Megélhetést biztosító keresetek, megfelelő fizetések,beruházás, további végzettségek és
fejlesztés
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1. modul:
Képesség olyan munkahelyi kultúra kialakítására, amely növeli a munkakedvet.
1. Elvárt profil:
A nők használják természetes adottságaikat, hogy létrehozzanak / megtartsanak /
fejlesszenek egy motiváló szervezeti kultúrát, mindent megtesznek a komfortos
közérzetért (egy ember komfortos környezetben jó lesz a munkájában)
2. A coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.

Tisztességesen a sikerért – jónak lenni és a legjobban csinálni
Szervezeti kultúra – enyhe tényezők és kemény következmények
Figyelem és bizalom, mint gazdasági tényezők
Önmenedzselés és munka/magánélet egyensúly
Kommunikáció

Tartalom:
“Szervezeti kultúra” mentalitás kommunikációja, ami a CSR nemzetközi
kontextusban vagy mostanában CR (Corporate Responsibility) része is.
3. Coaching fajtái (pl.):
Workshop „Szervezeti kultúra“, kis csoportok, 1-2 nap
Önmenedzselés és munka/magánélet egyensúly, kis csoportok, 1-2 nap
4. Referenciák önálló tanuláshoz, például :*)
ISO 26000: 2010 Szociális felelősségvállalás útmutató
Ken Blanchard, and Sheldon Bowles
GungHo! egy nagyon értékes menedzsment eszköz, ami üzembiztos
megoldásokat kínál a termelékenység növekedésére a kiváló munkahelyi morál
támogatása által
Raving Fans megtanítja a szolgáltatói hozzáállást, megtanítja, mire van igazán
szüksége egy ügyfélnek, intézményi működő rendszerek és az “egy klasz
ügyfélszolgáltatás egy előny – nem csak egy másik íz a hónapban” program.
Stephen M.R. Covey
The speed of trust, 2006 Free press, Simon & Schuster USA,
You Tube videók
Stephen C. Lundin; Harry Paul, John Christensen
“Fish” könyvek és videók a You Tube-on
Dr. Josef Murphy
könyvek és videók a You Tube-on
W. Edwards Deming
TQM Total Quality Management
*) elérhető német nyelven, mint kiegészítés a német kiinduló verzióhoz;
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2. modul
Kompetenciák: hogy az egyik legjobb legyek
1. Elvárt profil
A nők fejlesztik az előrelátó gondolkodásmódot. Az egész cég szempontjait veszik
figyelembe, hogy hosszútávon sikeressé tegyék a vállalatukat.
Különleges kompetenciák: Totális üzleti gondolkodásmód az egyéni célok helyett
2. A coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hosszú távú sikerek, jövő orientáltság
Mérhető célok megállapítása
Szervezeti misszió fejlesztése
Innováció, kreativitás
Helyzetelemző munka
Stratégiai gondolkodásmód

Tartalom:
Módszerek üzletasszonyoknak a lehető legszélesebb értelemben: a vezetés egy
fair módjának meghatározása, hosszú távú profitra való koncentrálás a rövid távú
helyett, előrelátó célok, folyamatosság és változás, bátorság a hosszú távú üzleti
sikerek felé vezető átgondolásokhoz
3. Coaching fajtái:
Workshop a cégek hosszú távú orientációján, ½ - 1 nap

4. Referenciák önálló tanuláshoz, például:
Jim Collins „ good to great” és más könyvek és videók You Tube-on
Jim Collins / Jerry I. Portas “Built to last, successful habits of visionary
companies” és más könyvek és videók You Tube-on
Daniel Goleman könyvek mint „Emotional Intelligence, Primal leadership” és
más könyvek és videók You Tube-on
Niels Pflägling: Führen mit flexiblen Zielen
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3. modul
Vezetői készségek becsületes üzleti siker eléréséhez
1. Elvárt profil:
A résztvevők úgy valósítják meg a vezetést, mint egy konkrét szakma és mint egy
előfeltétel a kíváló eredmények eléréséhez az aktív alkalmazotakkal. A nők erőssége
inkább a kommunikatív és helyzeti stílusú vezetés. Általában van bennük potenciál a
képességeik javítására, hogy keresztül vigyenek dolgokat. A résztvevők megtanulják a
priorítások felállítását és az idejük valóságos beosztását.
2. A coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Eredmény irányultságú munkavégzés
Felelősségvállalás
Célok felállítása
Feladatok delegálása
Alkalmazottak motiválása
Döntés hozatal
Rendszerezett gondolkodás és cselekvés

Tartalom:
Struktúra és felelősségkörök meghatározása egyértelmű szabályok alapján, döntés
hozatal, egyeztetés a motiváló célok kitűzéséről, vezetési módszerek, vezetési
kultúra bizalommal való kombinálása, eredmények ellenőrzése (nem az emberek
ellenőrzése), alkalmazottak bátorítása a top teljesítmény eléréséhez
3. Coaching fajtái:
Workshop a rendszerezett célkitűzésekről, ½ - 1 nap
Training a mérsékletesség javítására, kis csoportok, 2 x 4 óra
4. Referenciák önálló tanuláshoz, pl.:
Ken Blanchard
The One Minute Manager (könyv sorozat) Everyone's A Coach és egyebek
Tom Peters management theory - könyvek
Tom Peters and Robert Waterman “ In search of excellence “
Dale Carnegie “Managing through people” és más könyvek és videók
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4. modul:
Ügyfél orientáltság
1. Elvárt profil:
A résztvevők megértik a szerepüket a lojális ügyfelek felismerésében és
megtartásában. Tanulnak a modern menedzsment eszközökről, amik lehetővé teszik
személyes kommunikáció gyakorlását a személyes ajánláson alapuló marketingben.
2. Coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mi az ügyfél lojalitás?
Hosszú távon a lojális ügyfelek felé történő orientálódás
Szervezeti kultúra, mint előfeltétel az ügyfél lojalitáshoz
Minden egyes alkalmazott lényegesen hozzájárul az eredményhez
Ügyfél és a piac analízis
Referral Marketing
Hálózat építés

Tartalom:
Ügyfél kapcsolatok fejlesztése. A tisztelet mindegyik irányába előfeltétele a jó ügyfél
kapcsolatoknak. Az ügyfél nem “Király”, de egy vendég, akinek az igényeit teljesen
ki kell elégíteni.
3. Coaching fajtái:
Ügyfél kommunikáció, workshop, ½ - 1 nap
Referral Marketing, workshop, ½ nap
4. Referenciák önálló tanuláshoz, például:
Story telling marketing, könyvek és videók Internet
Customers satisfaction, könyvek és videók Internet
Customers, right and responsibilities – Office of fair trading
Future trend: Referral Marketing
FORBES Work in Progress Career talk for women
How to write Brand Stories that Build Emotional Connections
A 4 fontos lépés, amit a világ legerősebb márkái használnak a brand sztorikhoz,
amik érzelmeket váltanak ki és felépítik a márka hűséget.
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5. modul:
Képességek, hogy olyan munkavállalóvá váljon, aki jól képzett és érzelmileg is
ragaszkodik a vállalathoz
1. Elvárt profil:
A résztvevők megértik, hogy a személyes döntések a legfontosabb tényező az üzleti
sikerben. Megtanulják, hogy a jó döntéshez idő kell. Elsajátítják hogyan tudják vonzóvá
tenni a jó ügyfeleknek a vállalatot és megtartani azokat, ami beleilleszkedik a
hosszútávú célkitűzésekbe.
2. Coaching témái:
1. Munkaköri leírás
2. A „jó ügyfél“ megtalálása
3. Hosszú távú emberi erőforrás tervezés
4. Stáb toborzás
5. Toborzás menedzsment
6. CIP – filozófia (Állandó Javulási Folyamat)
7. Brainstorming módszerek
8. Fejlesztő csoportok, projektek
9. Csoport találkozók, minőségi körök, fejlesztő projektek
10. Motiváló környezet létrehozása
11. Delegálás és központosítás
12. Kritika és dicséret
13. Kommunikációs korlátok
14. Értékelő előadás és további képzés
Tartalom:
“Jó” munkaerő toborzása, módszerek az alkalmazottak felvételére, mértékek és
módszerek egy motiváló vezetési módhoz, értékelési módszerek
3. Coaching fajtái:
Vezetés rugalmas célokkal, workshop, ½ - 1 nap
Csoport munka, workshop 1 – 2 nap
4. Referenciák az önálló tanuláshoz, például:
Susan M. Heathfield
Employee Satisfaction Human Resources Guide
CIP – Continuous Improvement Process
Memory jogger – tools for Continuous Improvement
W. Edwards Deming
The deming circle
The plan-do-check-act cycle is a four-step model for carrying out change. Just
as a circle has no end, the PDCA cycle should be repeated again and again for
continuous improvement.

page 7 of 9

003_Coaching Model
Start Version, 01 October 2013
Projektt: Kvóta helyett kompetencia: A nők, mint a becsületes üzleti siker támogatói

6. modul
A tisztességes munkaszervezés és a munkavállalók bátorításának készsége
1. Elvárt profil:
A résztvevők olyan kompetenciákat szereznek, amelyek segítenek erősebb szervezeti
struktúrák létrehozásában és fenntartásában. A résztvevők megtanulnak döntéseket
hozni és meghatározni egy strukturált folyamatot. Megértik, hogy az innováció egy
fontos tényező a sikerhez, a kis cégeknek is szükségük van kreatív környezetre.
2. Coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Szervezettség, prioritások felállítása, struktúrák megtalálása
Minőség biztosítás
Folyamat menedzsment
Projekt menedzsment
Piaci ismeretek és szaktudás
Adatfeldolgozási ismeretek
Külső audit KKV-knak

3. Coaching fajtái:
Minőségbiztosítás a vállalatoknál DIN EN ISO 9000 ff alapján, workshop 1-2 nap
Felelősségi körök kiosztása,KVP – módszer - áttekintés (statisztikai
módszerek, probléma megoldási technikák, kockázat elemzés, PDCA-cycle
stb.), workshop 1-2 nap
4. Referenciák önálló tanuláshoz, például:
EN ISO 9001: 2008, ISO 9004 “Quality Management Systems”
W. Edwards Deming “Out of Crisis”
Process Improvement & Lean Six Sigma Toolbox (MoreSteam.com)
Keith Harrison-Broninski, Human Interactions: The Heart and Soul of Business
Process Management
Project Management – project management, tools, process, plans and project
planning tips (businessballs.com)
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7. modul
A vállalat gazdaságos működésével kapcsolatos képességek
1. Elvárt profil:
A résztvevők kifejlesztenek egy közös értelmezést a vállalati ellenőrző rendszerekre. A
mérhető célokon alapuló rendszer segít a munka feladatok teljesítésének egységes
értelmezésében. A gazdasági célok felállíthatóak pl. a likviditásra, innovációra, profitra,
stb. vonatkozólag.
2. Coaching témái:
1. Közös felelősség felállítása az ellenőrzéshez! Eredmények és nem az emberek
ellenőrzése.
2. Helyzetelemzés, gazdasági fogalmak, költség központ tervezés
3. Budget/jelen összevetés
4. Átfogó ellenőrzés, tervezés, kockázat menedzsment
5. Miért fizet egy ügyfél?
6. Költségek ellenőrzése, eredmények ellenőrzése
7. Projekt controlling, mint a szervezeti controlling része
3. Coaching fajtái:
Stratégiai controlling, workshop, ½ - 2 nap
Értékelési eszközök, workshop, ½ - 1 nap
Miért fizet egy ügyfél? workshop, 1 nap

4. Referenciák az önálló tanuláshoz, például:
Strategic Controlling Tools, tools for an integrated controlling,
példák controlling eszközökre, internet
pl. Balanced Scorecard, Portfolio Analysis, Gap Analysis, Analysis of Strengths
and Potentials
Tools for figure analysis, simple tools for economic interrelations,
pl.
Michael Brassard, Lynda Finn, Dana Ginn et al. „The Six Sigma Memory
Jogger“; „A Pocket Guide of Tools for Six Sigma Improvement Teams”; “Beyond
Budgeting”
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003_Coaching Model
Start Version, 01 October 2013
Projektt: Kvóta helyett kompetencia: A nők, mint a becsületes üzleti siker támogatói

Extra modul:
Önfejlesztés és ön-menedzsment
1. Elvárt profil:
A résztvevők megértik, hogy a személyes elköletelezettség és az egyéni erősségek
figyelembe vétele sikeresebb, mint analizálni a hibákat és meggátolni a
hiányosságokat.
2. Coaching témái:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Önfejlesztés
Ön motiváció
Az idő menedzsment az személyiség menedzsment
Retorika
Az egyének személyiségének hatékonysága és befolyása a munkahelyen
A gondolkodás hatalma
A tudatosság változása
Új viselkedési stratégiák

3. Coaching fajtái:
Kommunikációs tréning, kis csoportok, 1-2 nap
Professzionális retorika, kis csoportok, 1-2 nap
Prezentáció és moderálás, kis csoportok,1-2 nap

4. Referenciák önálló tanuláshoz, például:
Ronda Byrne „The secret” könyvek és videók interneten
Susan Hethfield “ Coaching tips for managers “ internet könyv,
Prezentációs készségek, könyvek az interneten
Kommunikációs menedzsment, könyvek és videók interneten,
How to find a job that makes you feel alive.
FORBES Work in Progress Career talk for women:
How do some people find jobs that ignite their passions, while others seem to
end up working for the weekend? This research holds the key.
The Multitaskers’ Guide to being more present.
Top experts advocate that being present equals more satisfaction and success
in life. But how does an avowed and successful multitasker manage that with so
much to do?
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002_Competence Check
Start Version, 01 October 2013
Projekt:Kvóta helyett kompetencia:A nők, mint a becsületes üzleti siker támogatói

Kompetencia vizsgálat
Kérdőív a nők képességeinek felmérésére a “Succes by
Fairness (becsületes siker)” ötlet adaptálásával

Személyes adatok
Teljes név:
Email cím:
Születési idő:
Legmagasabb iskolai végzettség:
Kiválasztott coach:
a) alkalmazott
A cég neve és címe:
Üzletág:
Árbevétel:
Alkalmazottak száma:
Pozíció (jelenlegi/tervezett):

b) gyakornok
A cég neve és címe:

c) két munka között
Vezetői tapasztalatok?

Megjegyzések:

______________________________
Dátum és hely

______________________________________________
Aláírás

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Kérjük, ítélje meg a készség
szintjét!

Kiváló.……….……………Nincs
Szintek

 

1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?

Nem



Igen

Talán





3-6 szint:
Ön szerint: Milyen lehetőségei
vannak arra, hogy fejlessze ezen
készségeit?
Nagyon jó Közepes

Nincs







1. Képesség olyan munkahelyi kultúra kialakítására, amely növeli a munkakedvet.
a) Bízom önmagamban és ki is
mutatom ezt az önbizalmat.

     













b) Bízom az emberekben és rájuk
tudok hagyatkozni.

     

c) Lelkes vagyok és másokat is tudok
támogatni.
















e) Kellemes légkört tudok teremteni a
munkahelyemen.

     
     















f) Nyitott vagyok a változásokra.

     













g) A munkahelyem és a magánéletem
között egyensúly van.

     













Össz: __

__

Eredmény:

A coaching tárgya:

Átlag: ___________

__

Össz: __

__

__

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Kérjük, ítélje meg a készség
szintjét!
Kiváló……….………………Nincs

Szintek



1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?

3-6 szint:
Ön szerint: Milyen lehetőségi
vannak, hogy fejlessze ezen
készségeit?

Nem

Nagyon jó



Igen

Talán





Közepes

Nincs







2. Kompetenciák: hogy az egyik legjobb legyek!
a) Hiszek a hosszú távú sikerben.

     













b) Képes vagyok a jövőorientáltan
gondolkodni.

     













c) Fentről tudok tekinteni a
problémára.

     































e) Képes vagyok stratégiát alkotni.

     
     

f) Innovatív és kreatív vagyok.

     













g) Jó a helyzetelemző készségem.

     













d) Képes vagyok célokat felállítani.

Eredmény:
A coaching tárgya:

Átlag: ___________

Össz: __

__

__

Össz: __

__

__

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Kérjük, ítélje meg a képesség
szintjét!

1-2 Szint:
Szeretné fejleszteni ezen
képességét?

3-6 szint:
Ön szerint: Milyen lehetőségei
vannak, hogy fejlessze ezen
képességeit?

Kiváló....……….……….Nincs

Nem

Nagyon jó Közepes

Igen

Talán

Nincs













     













     













     
     

























     













     













g) Elismerem mások személyes
eredményeit.

     













Eredmény:

Átlag: ___________

Össz: __

__

Szintek

     

3. Vezetői készségek becsületes üzleti siker eléréséhez
a) Szeretek felelősséget vállalni.
b) Képes vagyok meghatározni a
felelősségi köröket és szeretek
feladatokat delegálni.
c) Képes vagyok döntéseket hozni.
d) Képes vagyok célokat
meghatározni.
e) Képes vagyok az eredményeket
ellenőrizni.
(nem személyeket)
f) Keresztül tudom vinni az akaratomat
a cél érdekében.

A coaching tárgya:

__

Össz: __

__

__

Kompetencia vizsgálat

Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Kérjük, ítélje meg a készség
szintjét!
Kiváló…………….……….Nincs

1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?
Nem

Igen

Talán

3-6 szint:
Ön szerint: milyen lehetőségei
vannak, hogy fejlessze ezen
készségeit?
Nagyon jó Közepes

Nincs

     













a) Képes vagyok felmérni az ügyfél
igényeit és a várható projekteket.

     













b) Általában a “jó ügyfelet” választom.

     













c) Szeretem ajánlani azokat az
ügyfeleket, akik jó munkát végeznek.

     













d) Jók a kommunikációs készségeim
és a kapcsolattartó készségem.

     













e) Szeretek más emberekkel
kapcsolatba kerülni, együttműködni.

     

























g) Az ügyfeleim felé jól tudok
prezentálni.

     
     













Eredmény:

Átlag: ___________

Össz: __

__

__

__

Szint

4. Ügyfélorientáltság

f) Megtartom ígéreteimet.

A coaching tárgya:

__

Össz: __

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Szint

Kérjük ítélje meg a készség
szintjét!

1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?

Kiváló….……….……….Nincs

Nem

Igen

Talán







     

3-6 szint:
Ön szerint: milyen lehetőségei
vannak, hogy fejlessze ezen
készségeit?
Nagyon jó Átlagos





Nincs



5. Képességek, hogy olyan munkavállalóvá váljon, aki jól képzett és érzelmileg is ragaszkodik a vállalathoz
a) Ki tudom választani a megfelelő
attitűdökkel rendelkező
munkatársakat.
b) Felismerem és képes vagyok mások
erősségeire alapozni.

     













     













c) Nyitottan tudok információkat
átadni.

     













d) Aktívan tudok hallgatni és
beismerem ha hibázom.
e) Véleményem szerint minden
munkavállaló egyenrangúként
tekintendő.
f) Támogatom a bátorságot a
változáshoz.

     













     













     













g) Képes vagyok felismerni és
megoldani a konfIiktusokat.

     













Eredmény:

Átlag: ___________

Össz: __

__

__

__

A coaching tárgya:

__

Össz: __

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Szint

Kérjük ítélje meg a készség
szintjét!

1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?

Kiváló….……….……….Nincs

Nem

Igen

Talán







     

3-6 szint:
Ön szerint: milyen lehetőségei
vannak, hogy fejlessze ezen
készségeit?
Nagyon jó Átlagos

Nincs







6. A tisztességes munkaszervezés és a munkavállalók bátorításának készsége
a) Képes vagyok feladatokat,
kompetenciákat és felelősségei köröket
világosan és érthetően kiosztani.

     













b) Képes vagyok tervezni és jó a
szervezőkészségem.
c) Képes vagyok kialakítani világos és
érthető struktúrákat illetve képes
vagyok strukturált módon dolgozni.
d) Megértem az összes komplex
összefüggést.

     













     













     













e) Képes vagyok családbarát/barátságos

     

























partneri viszonyokat kialakítani.

     
     













Eredmény:

Átlag: ___________

Össz: __

__

__

__

munka feltételeket biztosítani.

f) Kreatív és innovatív szervezeti
struktúrát tudok biztosítani.
g) Képes vagyok tisztességes, becsületes

A coaching tárgya:

__

Össz: __

Kompetencia vizsgálat
Szaktudás profil és a coaching tárgya
A résztvevő hölgy önképe

Szint

Kérjük ítélje meg a készség
szintjét!

1-2 szint:
Szeretné fejleszteni ezen
készségét?

Kiváló….……….……….Nincs

Nem

Igen

Talán













     

3-6 szint:
Ön szerint: milyen lehetőségei
vannak, hogy fejlessze ezen
készségeit?
Nagyon jó Átlagos

Nincs

7. A vállalat gazdaságos működésével kapcsolatos képességek
a) Felismerem a lényeges és fontos
paramétereket, melyekkel üzleti sikert
érhetek el.
b) Képes vagyok a vállalatot, mint
“rendszert”értékelni.
c) Képes vagyok
számokat/adatokat/tényeket értelmezni
és átlátni közöttük az
összefüggéseket.
d) Képes vagyok az
adatokat/eredményeket nyitottan
megosztani.

     













     













     













     













e) Van gazdasági és üzleti tudásom.

     













f) Rendelkezem alapvető controlling
ismeretekkel.

     













g) Megbízható tudással rendelkezem
az adatfeldolgozás terén

     













Eredmény:

Átlag: ___________

Össz: __

__

__

__

A coaching tárgya:

__

Össz: __

Kompetencia vizsgálat
Coachinggal kapcsolatos általános akciók
Vezetői kompetenciák megállapítása és a készségek fejlesztési
lehetőségeinek értékelése
Kompetenciák

Átlag
A szektor

Összeg
C szektor

  
1 Képesség arra, hogy olyan munkahelyi
kultúrát teremtsek, ahol öröm dolgozni
2 Képesség arra, hogy a legjobbá váljak
3 Vezetői készségek, hogy a sikert
becsületesen érjem el
4 A “jó ügyfél” választás képessége
5 A “jó munkavállalóvá” válás
képessége
6 Tisztességes módön történő
munkaszervezés képessége, a
munkavállalók teljesítményének
növelésére
7 A vállalat gazdasági működésével
kapcsolatos képességek

A coachinggal kapcsolatos általános
döntések:

Tárgy:

*A coachinggal kapcsolatos egyedi modulfüggő döntések:
> 1  és/vagy > 5   nem ajánlott a coaching

Coaching*
javaslat
Igen

Nem

Kompetencia vizsgálat

A kiválasztott coaching típusa
Tárgy

Egyéb megjegyzések:

Önálló
tanulás

Face-to-face
tréning

Egyéb

Kompetencia vizsgálat
A coaching eredménye:
A résztvevő hölgy értékelése a coachingról
Mely kompetenciák voltak a coaching tárgyai?
A kompetenciák megnevezése:

Kérjük értékelje a coaching
hatását az Ön szakmai
munkájára:
Kiváló…………..………Nincs

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

Egyéb megjegyzések:

