
 

 
 

A Csongrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Watson Coaching 

bemutatja: 

HR STAGE SZEGED 

A VEZETŐ ÉS CSAPATA - Én ÜGYEM… Te ügyeD… Mi ügyünk?! 

Az egyik legizgalmasabb történet ma a világban, hogy hogyan válik egy csoportból csapat. 

A jó vezetőknek ez egy alapkérdése.  

Ezek a vezetők sok erőfeszítést tesznek ez ügyben, idejüket, energiájukat, egészségüket 

nem kímélve. Gyakran mégis azt látják, hogy a csapattagok nem együtt haladnak. Értik 

ugyan a célokat és az irányokat, mégsem tesznek ezekért olyan aktívan, olyan 

bevonódottsággal, mint ahogyan azt a vezető teszi.  

Megtalálni azt a módot, ahogyan a közös akarás, együttesség létrejön, óriási lehetőség. 

Vajon mi erre a megoldás? Mi a jól alkalmazható módszer? 

A Watson HR Stage azokat a vezetőket szólítja meg, akik vannak olyan elszántak, bátrak 

és nyitottak, hogy elhozzák a csapatukat vagy a kulcsembereiket. A programon közösen 

dolgozunk velük együtt, a Watson Coaching módszertanával, a személyes bevonódás 

erősítésén és építésén. 

Azokat a HR szakembereket és vezetőket is várjuk, akik szeretnék látni és megtapasztalni, 

hogyan működik a gyakorlatban a bevonás. 

A program egy csapatot támogató, munkahelyen kívüli lehetőség a tisztázásra, az 

elköteleződés emelésére, a személyes érintettség megteremtésére! A résztvevők közösen, 

cselekvésorientáltan, Watson coachok vezetésével dolgozzák fel a legfontosabb 

témájukat vagy nehézségüket. A Watson HR Stage keretében, a közös munka 

eredményeként érik el a közös elköteleződést a céljaik megvalósításához. 

Az előző, sikeres rendezvényeinkről készült összefoglaló videóink itt találhatóak: 
www.youtube.com/channel/UCWcEe0S185xZL_a-yxjJLvw/videos 

IDŐPONT: 2021. október 14.   

HELYSZÍN: CSONGRÁD MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA, Szeged Párizsi krt 8-12. 
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Részvételi díj:  

A program díja csapatonként: 

4-6 fő: 80 ezer forint+ÁFA  6-8 fő: 85 ezer forint+ÁFA 

Egyéni jegy: 25 ezer forint+ÁFA  

Önkéntes kamarai tagoknak 15% kedvezményt biztosítunk! 

Link a jelentkezéshez: https://forms.gle/bCZzKXRZ64uPQm928 

 

A program csak megfelelő számú jelentkező esetén kerül megtartásra. 

A rendezvényen kizárólag a koronavírus ellen védett személy vehet részt, érvényes 

védettségi igazolvány és személyazonosító okmány felmutatásával. 

PROGRAM TERVEZET 

8:30 - Érkezés 

            

9:00 - Köszöntő, közös hangolódás

09:10 - Ráhangolódás - Playback Színház

10:00 - Szünet

10:20 - Kiscsoportos team coaching munkák

12:20 - Élménymegosztás

12:30 - Szendvics ebéd

https://forms.gle/bCZzKXRZ64uPQm928

