Studiu de caz
Nume: Cătălin Profir
Functie: Intreprinzator
Cătălin este un tanar intreprinzator la SoftTehnica Romania avand 2
ani de experienta ca Sef Departament. Abilitatile sale in planificare
si management de proiect sunt importante si contribuie la sprijinirea
si dezvoltarea companiei.
Cătălin este dornic sa-si dezvolte abilitatile de coaching : “Am fost
interesat sa particip in Programul de High Growth Coach deoarece
este foarte important in creearea unei retele de afaceri. A fost ca o
oportunitate pentru a invata despre conceptele de coaching si in
special cum pot fi ele aplicate in practica. Deasemenea obiectivul
meu pe termen lung este sa infiintez o scoala de instruire pentru
tineri.”
Cătălin ar dori sa poata combina experienta sa tehnica si abilitatile
de cercetare cu abilitatile sale de coaching, cu scopul de a contribui
la dezvoltarea companiei SoftTehnica. Deasemenea el este axat pe
sustinerea si sprijinirea generatiei tinere, in regiunile din jurul
Bucurestiului, dorind sa ofere conditii bune de invatare care vor
conduce la performante imbunatatite.
“High Growth Coaches necesita un echilibru al comportamentelor,
abilitatilor si cunostiintelor” a exprimat Cătălin , “ si cred ca acest
lucru este sustinut de comportamentul professional si etic” a
continuat Cătălin. Furnizarea de servicii generice si specializate in
High Growth Coaching sunt extrem de importante pentru Cătălin.
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“Programul High Growth
Coach m-a incurajat sa imi
dezvolt aptitudinile ca
specialist in sectorul meu de
expertiza. Am avut
oportunitatea de a adauga
toate instrumentele si
tehnicile furnizate prin acest
program pentru setul meu de
instrumente.
Materialele e-learning sunt
importante in fundamentarea
teoriei pe care o voi aplica in
timp, dar intentionez sa
utilizez instrumentele
practice imediat.
Este mai usor sa intelegi
situatiile si rolurile atunci
cand sunt structurate in
asemenea materiale.
Sunt bucuros ca am avut
oportunitatea sa invat despre
concepte noi care le pot
utiliza pentru a dezvolta o
afacere proprie..”
Cătălin Profir

