Kdo jsme?

František Bělohlávek
majitel a odborný garant
společnosti

konzultanti, kteří za sebou mají řadu let manažerské a konzultační
praxe v českých i zahraničních firmách (USA, Kanada, Velká Británie,
Japonsko, Austrálie, Francie, Německo)

odborníci, kteří konzultují a trénují ve specifických oblastech řízení
(strategické řízení, řízení a rozvoj lidských zdrojů, marketing, prodej,
finance, controlling, psychologie práce, projektové řízení, řízení procesů,
komunikace, týmová práce)

firma, která je na trhu nepřetržitě od roku 1993 (dříve Transform VSA)
firma, která zdokonaluje procesy a je držitelem certifikace ISO
od roku 2006

partneři a spolupracovníci zahraničních konzultačních
firem – Dr. Sourisseaux, Lüdemann & Partner (Německo), Philip Davies
Associates (UK), Qualta (Rumunsko), VSA (Slovensko)

dlouhodobí partneři klientů Continental Automotive
Systems, Hyundai MMC, Kraft Foods, Model Obaly, Schaeffler
Group, Strabag, Škoda Auto, TEVA Pharmaceuticals v programech
a konzultačních aktivitách pro vrcholový, střední a liniový management,
obchodníky a výrobní kolektivy

Co poskytujeme:
• Kurzy pro manažery
• Kurzy pro obchodníky
• Kurzy pro mistry, předáky a pracovní týmy
• Kurzy pro veřejnou a státní správu
• Assessment/development centra
• Outdoor trénink
• Otevřené kurzy pro veřejnost

Co ještě nabízíme:
• Podrobné poznání pracovišť firmy před akcí
• Individuální přístup ke každému zákazníkovi
dle jeho potřeb
• Komplexní řešení problémů formou
vzdělávání, konzultací a workshopů
• Lektory z praxe pro danou oblast
• Přátelskou a tvůrčí atmosféru

autoři více než 30 publikací v oblasti manažerské literatury
v nakladatelstvích Grada a Computer Press; knihy jsou často používány
ke studiu na vysokých školách a studiu MBA

trenéři, certifikovaní nadnárodními organizacemi
British Know-How Fund, Chartered Institute for Personnel
and Development, AFPA

Ostrava

Praha
Olomouc

Žilina

lidé, kteří se stále snaží inovovat své znalosti a rozšiřovat svůj odborný,
manažerský i osobní rozvoj

Banská
Bystrica
Bratislava
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Řízení lidských zdrojů
12DENNÍ KVALIFIKAČNÍ PROGRAM
Z PRAXE VELKÝCH FIREM
Současné trendy a aktuální know-how
Jednotlivé moduly vedeny výhradně odborníky
z praxe (HR manažeři a specialisté velkých firem)
Aktivní metody studia
Exkurze v personálních útvarech dvou
nadnárodních firem
Dva výcviky ve vedení výběrových a hodnotících
rozhovorů
Sebepoznání s využitím nového on-line testu
ANBE
Možnost vzájemné konfrontace názorů
Závěrečná zkouška a možnost získání certifikátu
Traicon pro oblast personální řízení a možnost
kvalifikační zkoušky u Klubu personalistů

OBSAH
1. část – Management talentu
A. Strategie lidských zdrojů. Organizační struktura,
kultura, organizační změna.
B. Získávání a výběr pracovníků. Výběrový
rozhovor – výcvik.
C. Škoda Auto - exkurze, rozvoj manažerů.
Vzdělávání pracovníků.

2. část – Management výkonnosti
D. Motivování a hodnocení. Výcvik
v hodnotících pohovorech.
E. Odměňování a benefity. Péče
o zaměstnance.
F. Baťa - exkurze, zkušenosti z HRM.
Pracovní právo.
Lektory jsou personální manažeři
a konzultanti z praxe

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.
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Komunikace ve firmě
Řešení konkrétních problémů z pracovišť účastníků
Závěrečné práce k řešení komunikačních problémů
pracoviště s oponenturou
Diskuse, simulace, hry, videofilmy, sebepoznávací
testy, zpětná vazba
Dynamický design a prezentace
Kurzy na klíč
Čeština nebo angličtina
E-mailový prostor

OBSAH
Problémy komunikace ve firmě a jejich řešení
Komunikační dovednosti (naslouchání, asertivita,
versatilita, neverbální komunikace)
Outdoor training 1(komunikace)
Vedení lidí a motivování (styl vedení, delegování,
chválení, kritizování)
Týmová práce

Ostrava

Praha
Olomouc

Žilina
Banská
Bystrica
Bratislava

Outdoor training 2 (tým)
Hodnotící pohovory (vedení pohovorů s různými
typy lidí)
Prezentace a sebeprezentace

ODBORNÝ GARANT
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Versatilní komunikace
třetí generace komunikačních
dovedností
POUŽITÍ
Účinnější prodejní rozhovor
Zlepšení vztahů mezi lidmi na pracovišti
Přesvědčování nadřízených a spolupracovníků

CÍL SEMINÁŘE
Naučit se rozlišovat různé typy osobnosti a podle
toho volit správný přístup a účinnou argumentaci
Ostrava

Praha

OBSAH

Olomouc
Žilina

Čtyři komunikační styly

Banská
Bystrica

Sebepoznávací test
Bratislava

Jak je poznáme
Jak je můžeme ovlivnit
Jak s nimi jednat

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.
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Prodejní dovednosti
ORGANIZACE A METODA
Řešení konkrétních problémů z pracovišť účastníků
Diskuse, simulace s videokamerou, rozbory
videozáznamů, zpětná vazba, hry, videofilmy, testy
Dynamický design tréninku

OBSAH
Image obchodníka
Komunikační dovednosti (naslouchání, asertivita,
versatilita, neverbální komunikace)

Ostrava

Praha
Olomouc

Žilina

Navazování a udržování vztahů s klientem
Psychologie klienta

Banská
Bystrica
Bratislava

Hledání potřeb, kupní motivace
Prodejní rozhovor, obchodní prezentace zboží, služeb
Jednání s různými typy klientů
Jednání s problémovými typy
Vyjednávání (podmínky, cena, …)
Vyjednávací taktiky
Nátlakové taktiky
Přesvědčování, ovlivňování, argumentace

ODBORNÝ GARANT
RNDr. Věra Bělohlávková
Praxe inzertního poradce, obchodní
ředitelky, vedoucí nákupu, zkušená
trenérka a autorka pěti knih z oblasti
obchodu.

Řešení námitek a reklamací
Jak je můžeme ovlivnit
Jak s nimi jednat
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Vedení pohovorů
ORGANIZACE A METODA
Série dvoudenních kurzů
Obecný výklad a diskuse
Zúčastněné simulace (lektor vystupuje jako
účastník simulace)
Videozáznam každého rozhovoru
Zpětná vazba
Jak správně jednat s podobným typem člověka?

Ostrava

Praha
Olomouc

Česky nebo anglicky

Žilina

Skripta na závěr

Banská
Bystrica
Bratislava

SEMINÁŘE
Hodnotící a motivační pohovor
(kritéria, struktura a zásady vedení)

URČENO PRO
Vrcholové a střední manažery

Výběrový pohovor (vhodné otázky, analýza
odpovědí, způsob vedení pohovoru)

Liniové manažery

Obtížné pohovory (porušení kázně, snížení výkonu,
nepřítomnost, narušování mezilidských vztahů)

Farmaceutické reprezentanty

Obchodní reprezentanty
Zdravotnické pracovníky
Pojišťovnictví

TYPY LIDÍ

Veřejnou správu

nepostradatelný, arogantní, plachý, detailista,
rychlý, přátelský, specialista, byrokrat, marod,
flegmatik, neschopný, schopný, nesoustředěný

ODBORNÝ GARANT
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Sebepoznání
ORGANIZACE A METODA
Dvoudenní seminář
Testy, pohovory, skupinové aktivity, prezentace
Ke každému tématu výklad
Česky nebo anglicky
Skripta na závěr

ZKOUMANÉ CHARAKTERISTIKY
Orientace na výsledek

Ostrava

Praha
Olomouc

Žilina

Pracovní tempo, kvalita práce

Banská
Bystrica

Pracovní nasazení
Rozhodování

Bratislava

Koncepčnost, systematičnost

VÝSTUPY

Řízení času, organizace práce

Silné a slabé stránky

Spolehlivost

Doporučení osobního rozvoje

Překonávání překážek

Skupinová zpětná vazba

Zvládání kritických situací

Individuální zpětná vazba

Komunikace, vyjednávání

Osobní zprávy (2–5 stran)

Styl řízení, přístup k podřízeným
Týmová práce
Osobní motivace, kariéra

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.
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Outdoor training
Certifikovaní instruktoři
Kvalifikovaná zpětná vazba
Logický úsudek, kreativita, námaha i legrace
Pojištění všech účastníků
Čeština i angličtina

AKTIVITY
Cyklistická trasa
Slepá mapa, navigace na dálku
Nízká a vysoká lana
Sněžnice a bobová dráha
Průchod jeskyní

Ostrava

Praha

Střelba z kuše a z luku

Olomouc
Žilina

Slepá cesta

Banská
Bystrica

Paintball

Bratislava

Noční akce, noční trasy
Řešení problémů

ZAMĚŘENÍ

Assessment/development

Vedení lidí
Komunikace, týmová práce
Zvládání krizové situace
Upevňování týmu

ODBORNÝ GARANT
Bc. Zdeněk Krákora
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Assessment/development
Personální audit
Výběr pracovníků
Posouzení vhodnosti pro pozici
Doporučení dalšího rozvoje
Plánování kariéry a náhrad

METODY
Workshop v délce 1,5 dne
Skupiny po 5-8 lidech
Tým kvalifikovaných pozorovatelů
Řešení modelových situací z praxe

Ostrava

Praha
Olomouc

Žilina
Banská
Bystrica

Psychologické a manažerské testy
Prezentace tématu a zvládání námitek

Bratislava

Diagnostický pohovor

SLEDOVANÉ KOMPETENCE
VÝSTUPY
Vysvětlování aktivit v průběhu workshopu
Zpráva (celková charakteristika, intelektová kapacita,
přístup k práci, přístup k lidem, osobní přednosti,
slabé stránky, personální doporučení, rozvojová
doporučení)
Zpětnovazebný pohovor

Koncepčnost, systematičnost, vytrvalost,
flexibilita, rozhodování, jednání v krizi,
komunikace, týmová práce, vztah
k vedoucímu, vztah ke spolupracovníkům,
vztah k nadřízeným, vztah k sobě.

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.

Fibichova 2, 779 00 Olomouc, Tel.: +420 585 222 536, E-mail: info@traicon.cz, www.traicon.cz

Firemní systém kompetencí
Poradenský program
Zpracování systému kompetencí ve spolupráci
s klientem
Sjednocení subsystémů hodnocení zaměstnanců,
vzdělávání, odměňování, kariérové plánování
Workshopy a pohovory s manažery

TYPY KOMPETENCÍ
Základní kompetence (postoje, důležité pro všechny
pracovníky, odvozené z firemních hodnot)
Průřezové kompetence (dovednosti, důležité pro
všechny pracovníky)
Specifické kompetence (odborné znalosti
a dovednosti, důležité pro jednotlivé útvary)
Ostrava

Praha

VÝSTUPY
Přehled kompetencí (kdo ve firmě potřebuje jaké
kompetence)
Slovník kompetencí (Co znamená úroveň A, B, C, D
v angličtině nebo komunikaci?)
Profily profesí – činností (jakou úroveň kompetencí
potřebuje pracovník XY)
Výstupy do různých oblastí personální práce
(hodnocení, vzdělávání, odměňování)

Olomouc
Žilina
Banská
Bystrica
Bratislava

ODBORNÝ GARANT
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Business protokol
CÍLE
Přispět k celkové profesionalitě manažera
Naučit se sebevědomě vystupovat
Posílit image manažera
Přijmout zásady vhodného oblékání

OBSAH
Manažer není anonymní osoba – zásady představování,
podávání rukou, vizitky, tykání, vykání atd.
Slova jsou jen část komunikace – verbální
a neverbální komunikace, co o nás prozradí řeč těla
I profesionál musí být gentleman – zásady společné
chůze, umění naslouchat, čistota jazyka, řeč
Restaurace s jejími přednostmi i nástrahami –
objednávání, konzumace, placení

Olomouc
Žilina

U stolu, na stole i pod stolem – zásady správného
stolování, praktický nácvik stolovacích dovedností,
dámy, víte si rady s kabelkou?
Haló je od slova Dobrý den – zásady telefonování,
představování, ukončení hovoru, vzkazy a hlasové
schránky, mobilní telefony
Když se řekne banket – společenské podniky, druhy
společenských podniků, předepsané oblečení, zasedací
pořádek, pozvánky
Dar nebo úplatek – květiny, dary

Ostrava

Praha

Banská
Bystrica
Bratislava

METODY
Jednodenní seminář po 7 hodinách
Skupiny po 15–18 lidech
Certifikovaní lektoři v oblasti
business protokolu a společenské
etikety

Fibichova 2, 779 00 Olomouc, Tel.: +420 585 222 536, E-mail: info@traicon.cz, www.traicon.cz

Sociální průzkumy
TYPY PRŮZKUMŮ
Průzkum spokojenosti a potřeb zaměstanců
Průzkum sociálního klimatu
a organizační kultury
Průzkum vnitrofiremní komunikace

PŘÍNOS PRO KLIENTA
Objektivní poznání postojů zaměstanců
Konkrétní doporučení ke zlepšení
na základě průzkumů
Zvýšení důvěry zaměstanců ve vedení firmy

POSTUP

Ostrava

Praha

1. Orientační pohovory s vybranými pracovníky

Olomouc
Žilina

2. Sestavení dotazníku a konzultace
s klientem
3. Distribuce dotazníku na pracovištích

Banská
Bystrica
Bratislava

4. Vyhodnocení dotazníku a vysvětlující pohovory
5. Zpracování výsledků a závěrečné zprávy a prezentace
výsledků

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.
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Efektivní mistr
certifikovaný kurz MŠMT
CÍLE
Osvojit si metody a techniky řízení, použitelné ve
firemní praxi
Zvýšit účinnost motivování podřízených
Naučit se správnému postupu a technice vedení
pohovorů
Ostrava

Praha
Olomouc

ORGANIZACE A METODA

Žilina

Série deseti jednodenních kurzů

Banská
Bystrica

Obecný výklad a diskuse
Zúčastněné simulace (lektor vystupuje jako účastník
simulace)
Videozáznamy s rozborem a zpětná vazba
Skripta na závěr

Bratislava

Komunikační dovednosti
Týmová práce
Rozvoj zaměstnanců a koučování
novým dovednostem

SEMINÁŘE
Vedení lidí a motivování
Pohovory se zaměstnanci (dlouhodobá nepřítomnost,
porušení pracovní a technologické kázně, mezilidské
vztahy)
Sdělování nepříjemných skutečností (mimořádná
směna, výsledky kontroly, reklamace)

Řešení problémů a rozhodování
Zvládání stresu a relaxace
Nástroje řízení kvality a produktivity

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.

Organizace práce a řízení času
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Hodnocení 360°
– víceúrovňové hodnocení
Posouzení efektivnosti vlastní práce spolupracovníky
Zpětná vazba – názor nadřízených, kolegů,
podřízených, externích partnerů na můj vlastní
přístup k práci
Zajištění od vyplnění dotazníků přes elektronické
zpracování až po individuální konzultace

Ostrava

Praha

Doporučení pro osobní rozvoj

Olomouc
Žilina

Stručný, přehledný a snadno srozumitelný
grafický výstup

Banská
Bystrica

Je možná úprava položek podle představ organizace

Bratislava

Vedle této manažerské verze nabízíme
varianty pro obchodníky, specialisty, mistry

CO OBSAHUJE HODNOCENÍ 360°
PRO MANAŽERY?
33 hodnotících škál pro oblasti:
1. odborná prestiž
2. organizace práce a řízení času
3. podpora týmové práce
4. přístup k řešení problémů
5. kvalita řešení problémů
6. koncepčnost řízení
7. motivování
8. způsob vedení
9. prezentace a sebeprosazení
10. vedení porad
11. orientace na cíle

ODBORNÝ GARANT
PhDr. František Bělohlávek, PhD.
ukázka:
C. Podpora týmové práce
Neuvědomuje si problémy

7 ostatních profesí ve firmě.
8

nízká úroveň
0

1

2

střed
3

4

vysoká úroveň
5

6

7

8

9
Chápe cíle ostatních
7
profesí ve firmě.

Usiluje o prosazení vlastní
profese.

Snaží se ostatním
vycházet vstříc.

8

Zaměřuje se především

Usiluje o splnění
týmových cílů.

9

9 na dosažení osobních cílů.
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