KATALOG TRÉNINKŮ

TRÉNINKOVÉ PROGRAMY PRO ÚSPĚŠNÉ
VEDENÍ A SPOLUPRÁCI NA DÁLKU

Dobrý den,
připravili jsme Vám přehled našich tréninků. Dokument je určen
primárně pro HR oddělení, ale bude mít přidanou hodnotu i pro
potenciální účastníky.
Dobře zvládnutá práce na dálku a flexibilita práce umožní Vašim
lidem využít jejich potenciál na maximum. Aby to tak bylo, musí
se manažeři, zaměstnanci i celé organizace naučit novým
dovednostem a změnit styl práce.
S naším know-how Vás dokážeme touto
změnou provést.

ˇ
Jana Špacková
a tým Flexjobs

KATALOG TRÉNINKŮ

Metodika FACE je kostrou tréninků. Ošetřuje
všechny důležité aspekty flexibility a práce na
dálku. Díky ní získáte maximální přidanou

KATALOG TRÉNINKŮ

hodnotu pro vaši firmu, týmy i jednotlivce.
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flexibilním prostředím

kotva řeší vize, cíle,

a mindsetem.

priority a pravidla

Manažer potřebuje úspěšný tým
a lidé potřebují flexibilitu. Jak na
to a jak to vypadá?

Lidé znají priority a soustředí se na
firemní cíle a hodnoty ať jsou
kdekoliv. Jak na to?
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C jako CARE se týká

především o výkonu,

především vztahů, důvěry

dosahování výsledků

a všeprostupující komunikace.

a motivaci
Vzdálenost poskytuje více možností k
nedisciplíně, prokrastinaci a poklesu
energie a výkonu. Co s tím?

Na dálku mají lidé 2,5x vyšší citlivost
na vnímání nedůvěry a neschopnosti.
Vztahy trpí. Co s tím?
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Vize, cíle,
priority
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Výkon,
energie,
motivace

PRO MANAŽERY:

PRO TOP MANAŽERY:

HOME OFFICE A PRÁCE
NA DÁLKU

REMOTE
MANAGEMENT

FLEXIBILNÍ FIRMA POD
KONTROLOU

Pracují vaši lidé na home office, v
hybridním či distribuovaném týmu
a dolehly na ně komplikace práce
na dálku?

Potýkají se vaši manažeři s
výkonností svého týmu
roztroušeného po světě či na
home officech?

Hledáte způsob, jak
flexibilitu práce strategicky
využít pro zlepšení výkonu
Vaší firmy?

Tvorba pracovního prostředí na
home office, specifika práce na
dálku a nutné dohody.

Specifika remote managementu.
Jak sladit přístup týmu k práci
odkudkoliv.

Rizika a benefity práce na dálku.
Flexibilita ve firemní kultuře.
Koncepční řešení home office.
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Pravidla, cíle, úkoly a další nástroje Nástroje a pravidla, jak předcházet
pro vzdálenou spolupráci,
komplikacím a rizikům při vedení
přínosná virtuální schůzka.
lidí na dálku (set doporučení).

Nastavení celofiremně funkčního
rámce pro spolupráci ve
virtuálním prostředí.

Co změnit, aby vztahy a důvěra
prospívaly. Nový způsob
komunikace, který bude fungovat.

Upravené komunikační principy
pro remote management a
záměrná péče o vztahy v týmu.

Systematické propojování lidí pro
zachování vztahů napříč
odděleními a lokalitami.
Transparentností k důvěře.
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Sebeřízení a efektivita při práci
na dálku (motivace, disciplína).
Hospodaření se svou energií
(můj ideální harmonogram). Kdy
z domova a kdy z kanceláře.

Probouzení vnitřní motivace
podřízených. Transparentní
kontrolní systém pro řízení
výkonnosti týmu (plánování,
zpětná vazba, hodnocení).

Result based performance
management dotažený do
konce. Jak dostat správné lidi na
správná místa, intrapreneurship.
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Metodika FACE zajistí strukturu a jednoduchost

Tréninkový program pro zaměstnance:
CO SI ODNESETE

"HOME OFFICE A PRÁCE NA DÁLKU"

Návod na vytvoření vhodného
pracovního prostředí na home office

VÁS NAUČÍ PRINCIPŮM SEBE-ŘÍZENÍ

Tipy na pravidla a sebe disciplínu
pro usnadnění spolupráce na dálku

Proč flexibilita a co
to pro mě znamená
Video (3 min)

Na co se zaměřit
Online dotazník
(15 min)

Jak si nastavit home office
Micro learning
17 videí (1 hod)

14
dní

Sebereflexe
a feedback
na praktické situace
Webinář (½ dne)

3

14

dny

dní
Jak se věci změnily
Online dotazník
(15 min)

Nové komunikační návyky pro práci
na dálku a návod pro výběr
vhodného komunikačního kanálu
Základy sebeřízení (motivace,
soustředění a plánování času)
Rozhodovací mechanismus, kdy
z domova a kdy do kanceláře
Nácvik, jak se vyvarovat konfliktům
a nedorozuměním a jak je řešit

Sebeřízení pro výkon
a spokojenost
při práci na dálku
Prezenční trénink (1 den)
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Tréninkový program pro manažery:

"REMOTE MANAGEMENT" VÁM PROŠLÁPNE
CESTU K HLADCE FUNGUJÍCÍMU TÝMU

Průvodce pro organizování efektivní
virtuální schůzky

Efektivní leadership na dálku
Micro learning
17 videí (1 hod)

14
dní

3

dní

dny
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Sebereflexe a feedback
na praktické situace
Webinář (½ dne)
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Jak se věci změnily
Online dotazník (15 min)

Návod na konstruktivní zpětnou
vazbu na dálku

M

Nastavení
týmové kotvy
Workshop (½ dne)

Jak předcházet konfliktům ve
virtuálním prostředí a jak je řešit

Řešení praktických situací při
vedení hybridních týmů
Prezenční trénink (1 den)

14

Doporučení pro řízení motivace
a výkonu Vašich lidí a nastavení
transparentního kontrolního systému

AM

7
dní

Tipy pro budování vztahů a důvěry
mezi členy vašeho hybridního týmu
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Na co se zaměřit
Online dotazník
(15 min)

Doporučení, co si ujasnit a rozhodnout,
abyste se při vedení hybridního týmu
cítili sebejistě a komfortně
Návod na sestavení týmových pravidel
pro udržení disciplíny a hladkou
vzdálenou spolupráci

1

Proč flexibilita a co
to pro mě znamená
Video (3 min)

CO SI ODNESETE

Tréninkový program pro top manažery:

CO SI ODNESETE

"FLEXIBILNÍ FIRMA POD KONTROLOU"

Kompletní systematické know how pro
vedení firem v prostředí flexibilní práce

POSKYTNE INSPIRACI I PROVĚŘENÁ ŘEŠENÍ

Jak vytvořit efektivní a fungující flexi
kulturu, která vede ke strategickým
cílům

Setkání
s odborníkem z praxe
Flexibilita jako business driver
Prezenční trénink (½ dne)

30

7

dní

dní

Setkání
s odborníkem z praxe
Performance management
a empowerment
Prezenční trénink (½ dne)

Setkání
s odborníkem z praxe
Úspěšné zvládnutí kulturní
změny v rolích leaderů
Prezenční trénink (½ dne)

7
dní

Jak využít flexibilitu práce pro snížení
nákladů a zvýšení produktivity práce
Jak prostřednictvím flexibility práce
zvýšit připravenost firmy na změny
a tržní příležitosti
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MY BUSINESS

LEADING
REMOTELY

M

Setkání
s odborníkem z praxe
Intrapreneurship v týmech na
dálku aneb jak využít potenciál
zaměstnanců pro Váš business.
Prezenční trénink (½ dne)

Jak posílit značku zaměstnavatele díky
flexibilitě práce
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Individuální
mentoring
3x1 hod

7
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Proč flexibilita a co
to pro mě znamená
Video (3 min)

3

SESTAVTE SI VLASTNÍ ŠKOLENÍ Z NAŠICH
TRÉNINKOVÝCH TAPAS
FORMA
Z A Mˇ
ESTNANECKÁ TÉMATA:

Prezenčně
Online
Kombinovaná forma

Specifika práce na dálku

AKTIVITY

Osobní pravidla a disciplína ve flexibilním prostředí
Efektivní virtuální schůzka

management na home office
Scrum masterem na dálku
Product ownerem na dálku

OBSAH

MANAŽERSKÁ TÉMATA:
Význam flexibility pro tým a týmový flex-profil
Pravidla spolupráce v hybridním týmu
Budování důvěry a vztahů v distribuovaném týmu
Zpětná vazba na dálku
Delegování na dálku
Motivace a engagement na dálku
Řízení změn na dálku
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Situační leadership odkudkoliv

90 min
2,5 hod
4 hod
Celodenní
Dvoudenní

M

Onboarding na dálku

ˇ
casová dotace

Fakta
Modely
Nástroje
Příběhy z praxe
Praktická cvičení

AM

Sebeřízení, osobní produktivita a time

TE

Řešení konfliktů na dálku

°J
MU
TRÉNINK
NA MÍRU

Y

Komunikace při vzdálené spolupráci

Vedené lektorem
Samostatné úkoly
Coaching v praxi

M

Důvěra a vztahy ve virtuálním prostředí

MY BUSINESS

Prezenční trénink 1 den
(alt. webinář 6 hod)
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UMĚNÍ DELEGOVÁNÍ, ZADÁVÁNÍ
A KONTROLY ÚKOLŮ A ZPĚTNÉ
VAZBY NA DÁLKU
Nástrahy delegování ve virtuálním
prostředí. Jak nastavit transparentní
kontrolní systém řízení výkonnosti
hybridního týmu a jak poskytovat
konstruktivní zpětnou vazbu na dálku.
Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)

ÚČELNÁ KOMUNIKACE
NA DÁLKU, MEZILIDSKÉ
VZTAHY A DŮVĚRA
Vzdálenština - jazyk upravený pro
komunikaci na dálku. Dopad flexibility
a vzdálené spolupráce na mezilidské
vztahy a vzájemnou důvěru. Jak vědomě
budovat vztahy a důvěru ve virtuálním
prostředí.
Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)

OBLÍ
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U VŠ
ECH

NÁVOD NA EFEKTIVNÍ
VIRTUÁLNÍ SCHŮZKU
Specifika a pravidla vzdálené schůzky.
Umění “vtáhnout” na dálku a udržení
pozornosti, “neverbální” komunikace
při vzdálené schůzce, role a úkoly při
hybridní schůzce. Simulace
organizované virtuální schůzky,
reflexe a debriefing.
Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)
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Jak organizovat práci, čas a místo,
abychom byli sladěni v hybridním týmu.
Tým versus jednotlivec - jak na efektivitu
v hybridním týmu. Vztahy, důvěra
a respekt - na co si dát pozor a jak je
budovat odkudkoliv.

EL

MISTROVSKÉ VEDENÍ
HYBRIDNÍHO TÝMU

REMOTELY

YS

KOMBINACEMI TÉMAT A FORMÁTŮ

LEADING
M

NEBO SE NECHTE INSPIROVAT OBLÍBENÝMI

HOME OFFICE A BEZCHYBNÁ
SPOLUPRÁCE NA DÁLKU
Zásady a specifika spolupráce na dálku.
Osobní odpovědnost a disciplína. Nastavení
vlastních pravidel a systému fungování
v hybridním týmu. Na jaké časté chyby
si dát pozor.
Prezenční trénink 1 den (alt. webinář 6 hod)
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TAJEMSTVÍ SEBEŘÍZENÍ, OSOBNÍ
PRODUKTIVITY A TIME MANAGEMENTU
PŘI PRÁCI ODKUDKOLIV
Jak na vnitřní motivaci. Moje cíle a práce
s ToDo listem pro dosažení vysokého
výkonu. Jak sestavit pro mě optimální rozvrh
a rytmus. Jak eliminovat vyrušování,
multitasking a prokrastinaci. Výběr místa
práce jako nástroj zvyšování produktivity.
Práce s energií a FLOW.
Prezenční trénink ½ dne (alt. webinář 3 hod)

VÝBĚR OBLÍBENÝCH
ROZŠIŘUJÍCÍCH TÉMAT

ONBOARDING NA DÁLKU

ZÁKLADY ŘÍZENÍ ZMĚN NA DÁLKU

Co je při onboardingu na dálku
důležitější než při klasickém
onboardingu nebo i při “klasické
spolupráci na dálku”. Praktická
doporučení.

ADKAR metodika jako vodítko pro
úspěšné změny. Zaměření na fázi
“D”-motivace ke změně a práce s
motivací. Jak zapojit aktivně do
změn na dálku.

Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)

Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)

AGILE NA DÁLKU

SITUAČNÍ LEADERSHIP
ODKUDKOLIV

Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)
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Prezenční trénink ½ dne
(alt. webinář 3 hod)

Vysvětlení využití modelu situačního
leadershipu pro maximální výkon
a motivaci v hybridním týmu. Jak
aplikovat situační leadership na dálku
a v kombinaci v hybridním týmu.
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Slučitelnost flexibilního
pracovního prostředí s agile
metodikami. Specifika rolí scrum
mastera a product ownera
virtuálního scrum teamu. Scrum
rituály na dálku.

VYBERTE SI SVÉHO PRŮVODCE NA CESTĚ
K PRACOVNÍ FLEXIBILITĚ

JANA ŠPAČKOVÁ
"Karma není zdarma"

ALBERT HÖFER
"Jen s opravdovostí se lze dostat
ˇ
ˇ
tam, kde je ˇ
cloveku
opravdu dobre."

VERONIKA

ZDENKA

CIMBOLINCOVÁ

STUDENÁ

ˇ nejsou
"Veci
ˇ
najednou lehcí.
To my se
stáváme
ˇ
silnejší."

“Máme
ˇ
nekonecno
možností, je jen
na nás, jak jich
využijeme.”

PAVEL

MARKÉTA

TEICHMAN

KOUKLÍKOVÁ

Nespokojenost je jen
ˇ
symptom nedostatecné
°
ˇ
schopnosti prizpusobit
ˇ
ˇ
se zmenám
prostredí.

LENKA ČÁPOVÁ

MY BUSINESS

"V jednoduchosti je
krása!"
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°
„Nemužete
plavat
°
k novým obzorum,
dokud nebudete mít
odvahu ztratit z
ˇ
dohledu pobreží.“

SPOLUPRÁCE S FLEXJOBS
UŽ PŘINESLA

snížení fluktuace lidí o 86%
pokles nákladů na nábor a onboarding o 84%
úspora času a nákladů na cestování 50%
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Chcete být
atraktivní pro
nejlepší kolegy?

Chcete snížit
náklady a zvýšit
efektivitu týmové
práce?

PAK JSME TU

PRO VÁS
www.FLEXJOBS.cz

tymflexjobs@flexjobs.cz

+420 602 119 369
JANA
ŠPAČKOVÁ
FLEXJOBS
PARTNER
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Myslíte na
budoucnost
firmy?

F
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Chcete získat
konkurenční
výhodu?

