Oferta
Szkolenia i Rekrutacja

Poznań, 2016

Moje motto zawodowe to:
„Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu”

ü Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego
ü Absolwentka Podyplomowych Studiów na kierunku Zarządzanie Potencjałem Pracowników
na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

ü Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu
ü Właścicielka firmy annatomala.pl organizującej warsztaty rozwojowe
ü Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu
ü Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu
ü Juror w Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Award
W swojej pracy trenera wykorzystuję bogate doświadczenie w biznesie. Przez wiele lat
pracowałam na różnych stanowiskach i branżach. Dzięki temu poznałam specyfikę pracy z ludźmi
oraz miałam okazję pracować w odmiennych modelach organizacyjnych.
Interesuję się również tematyką międzykulturowości. Bardzo długo pracuję w międzynarodowym
środowisku i z perspektywy czasu uważam, że dzięki temu stałam się bardziej otwarta na „inność”
i uważna w swoich ocenach. Pomaga mi to lepiej zrozumieć ludzi oraz sytuacje, z którymi
spotykam się w pracy zawodowej.
Bardzo lubię pracę ze studentami. Obserwowanie rozwoju młodych ludzi daje mi dużo pozytywnej
energii do działania. Na stałe współpracuję z Fundacją Rozwoju Talentów,
z którą organizujemy warsztaty rozwojowe w Urzędzie Miasta Poznania dla utalentowanych
studentów w ramach programu Ambasadorzy Miasta Poznania.

Prowadziłam szkolenia m.in. dla:
1. Unilever Poland Services
2. MAN AC
3. Siemens
4. OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA (GRUPA PGNIG)
5. Urząd Miasta Poznania
6. Volkswagen Group Polska
7. BZ WBK
8. KRD Academy
9. Athlone Insitute of Technology (Irlandia)
10. Berlin School of Economics and Law
Pełna lista referencyjna znajduje się na blogu: www.annatomala.pl

Jak pracuję?
ü rozmowa diagnostyczna – poprzedzająca szkolenie, w celu określenia potrzeb
szkoleniowych i dostosowania programu do specyfiki działania firmy
ü interaktywne warsztaty – wykorzystujące rzeczywiste studium przypadku i ukierunkowane
na szukanie rozwiązań, które można zastosować w pracy
ü ewaluacja szkolenia

konsultacje po warsztatach gwarantujące efektywność przeprowadzonego

Co zyska Państwa firma?
ü konkretne rozwiązania do zastosowania w pracy
ü darmowe oraz nieograniczone czasowo konsultacje po warsztatach dla wszystkich
uczestników
ü dostęp do wiedzy opartej na dowodach oraz najlepszych specjalistów z Polskiego
Towarzystwa Trenerów Biznesu

Oferta współpracy w zakresie następujących obszarów:
1. Warsztaty w języku polskim i angielskim
Wybrane tematy:
ü
ü
ü
ü
ü

Autoprezentacja. Jak przygotować ciekawą prezentację?
Komunikacja i współpraca w zespole
Znaczenie różnic kulturowych w komunikacji i współpracy w zespole
Sprzedaż i obsługa klienta
Negocjacje

Oprócz ww. obszarów moja firma może zrealizować szeroki zakres tematyczny w ramach
współpracy z trenerami z Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu.

2. Projekt: „Najważniejsze umiejętności w pracy trenera
wewnętrznego”
ü rozwój pracowników, którzy są specjalistami w swojej dziedzinie
ü zatrzymanie wiedzy w organizacji
ü motywowanie talentów
Jest to program skierowany do specjalistów w swojej dziedzinie, którzy chcą się rozwijać
w nowych obszarach oraz dzielić się swoją wiedzą i umiejętnościami. Moje doświadczenie
pokazuje, że dodatkowo jest to bardzo skuteczne narzędzie motywacyjne.

3. Rekrutacja pracowników
ü stanowiska sprzedażowe
ü własna baza kandydatów
ü dostęp do bazy młodych talentów
Rekrutację przeprowadzam w oparciu o wieloletnie doświadczenie biznesowe. Kluczem do
sukcesu jest stworzenie właściwego „profilu kompetencyjnego” oraz dopasowanie
kandydata do kultury organizacyjnej firmy. Mogę się pochwalić, że wszyscy kandydaci,
których rekrutowałam w ostatnich trzech latach są nadal zatrudnieni.

