Soft Skills Practitioner training 2016
Ben je manager, project- of programmamanager of heb je ambitie daartoe? Wil je
jezelf verder ontwikkelen om een volgende stap in je carrière te zetten? Dan is de Soft
Skills Practitioner een interessante training. In de training leer je de communicatieve
vaardigheden die je op medior en senior niveau nodig hebt.
Over de training
In de Soft Skills Practitioner training, leer je
de vaardigheden die je als medior en senior
professional nodig hebt om effectief te kunnen
functioneren in posities waar communicatie
met collega’s, bestuurders en opdrachtgevers
een belangrijke rol inneemt.

Het leerproces vindt op een dieper niveau dan
alleen mentaal plaats. De training wordt
begeleid door een ervaren hoofdtrainer.
Daarnaast vullen een aantal gasttrainers
onderdelen van het programma in. Naast de
training zijn er huiswerkopdrachten en
intervisie.

Resultaat

Praktisch

Na deze training ben je effectiever als
professional en sterker als persoon. Je hebt
nieuwe tools die je kunt inzetten om richting te
geven aan je eigen gedrag en dat van je
team, afdeling of organisatie.

De trainingen vinden plaats in Amsterdam en
omgeving. Kijk op de website van de
Groeizaak, www.degroeizaak.nl voor de data
van de Practitioner trainingen.

Doelgroep

€ 4950,- voor 12 dagen training inclusief
digitaal lesmateriaal, koffie, thee en
uitgebreide lunch. De training bieden we ook
incompany aan. Neem contact op voor de
mogelijkheden.

De training is bedoeld voor (leidinggevende)
professionals met minimaal HBO werk en / of
denkniveau: managers, projectmanagers,
programmamanagers, adviseurs, etc.

Werkwijze
De training Practitioner bestaat uit 12
trainingsdagen met theorie,
praktijkdemonstraties en oefeningen in
groepen van maximaal 12 deelnemers.Iedere
deelnemer traint op basis van een persoonlijk
leerplan. Omdat we de theorie en oefeningen
persoonlijk maken en werken in kleine
groepen is het trainingsresultaat duurzaam.

Investering

Meer informatie
Neem contact op voor meer informatie:
Ü
Ü
Ü

Info@degroeizaak.nl
06-25180913
www.degroeizaak.nl

