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ZIEGLER CONSULTING® 

 
Gyorsan? Jót? Használható megoldást ebben a világba n? 

Igen! 
Nyerjen id ıt a jöv ıjére!  

 

„Rendteremtés a mindennapokban” 
Kétnapos vezet ıi tréning és bemutató  

 
A tréner: Ziegler Éva Rendszerkutató mérnök, egyetemi oktató, aktív üzleti  

tanácsadó és rendszercoach. 
A tréning fı témája: „Rendteremtés a 

mindennapokban” 
kétnapos vezetıi 
tréning 

A tréning során a résztvevık más, rendszerezésre, rendezésre 
irányuló képzésektıl gyökeresen eltérı megoldással 
találkoznak, amely azonban  
• elméletileg  megalapozott, 
• gyors és egyszerő, 
• új ismereteket ad, 
• új, és mégis könnyen kezeletı módszert kínál  segítségül, 
• a helyes modellezéssel  
• a régi gondokra a jövı megoldásait nyújtja. 

Létszám: min 5 fı, max. 20 fı Lehetıleg teamek, csoportok, részlegek, a Cég magasabb 
színtő vezetıi.  

A képzés: 2 x 8 óra 1. nap:  Alapok 
• Rend és rendszer  - fogalmak, definíciók   
• A valóság  legjobb modellezése – az SGS modell 

bemutatása 
• A legegyszerőbb eszköz:  a négyzetek és keretek SnF 

módszere  
• Mintapéldák 
2. nap:  A módszer elsajátítása – gyakorlat 
• Bemutató példa 
• Közös megoldás 
• Egyedi helyzetek kezelése 

Szükséges elıképzettség: NINCS  
2 nap képzés után 
konkrét gyakorlati 
hasznosítás lehetısége: 

Önmenedzselés 
Idınyerés 
Teamszervezés 
Coaching 
Változás kezelés 
Válságmenedzsment 
Helyzet térkép   
Tervkészítés 
Proaktív -
hatástanulmány 
Stressztesztelés 
 
 

Aki a két napot  végigcsinálja, az  
• a valós világban zajló folyamatokat garantáltan új és erıs 

módon fogja kézbentartani,  
• gyors és egyszerő, akár fejben, kockás papíron is mőködı, 

egyensúlyteremtı és tervezı segédeszközre tesz szert, 
• A tréninget követıen azonnal képes a módszert a saját 

gyakorlati életében  hasznosítani, 
• a jövıben jelentıs idınyereségre, és  
• jelentıs lépéselınyre tesz szert az üzleti életében, több célú 

fejlesztési  alkalmazást kap kézbe a legkülönbözıbb üzleti 
területekhez, mint pl.Váratlan események kezelése,  
Mediátori támogatás, Life Coaching, Team&Project 
Coaching, Business Coaching,  Projekt menedzsment,  
Folyamat menedzsment. 

Jelentkezés:  contact@zieglercons.com  

Hozzájárulásukat, ha a képzés végén a résztvevık pozitív véleménye esetén referencialistánkban 
hivatkozhatunk Önökre, elıre is megköszönjük! További  megtisztelı megrendeléseiket VIP ügyfélként 

kiemelten kezeljük! 


