Chcesz odpowiedzialnych i
zaangażowanych własnych Liderów IT?
Którzy pokierują zespołami i pracą,
zamiast miesiącami szukać ludzi na
rynku?
Zmotywują nie tylko finansowo?
Ludzie tworzą przewagę
konkurencyjną, bo każdy ma dostęp do
tej samej technologii.
Zmniejsz rotacje i koszty,
daj ludziom szerokie kompetencje,
zyskaj lojalność i efekt biznesowy.

KOMPLEKSOWY PROGRAM ROZWOJU UMIEJĘTNOŚCI
MANAGERSKICH I PRZYWÓDCZYCH,
Z TOP MANAGERAMI IT, PRAKTYKAMI I MENTORAMI

BEZ TRACENIA DNI ROBOCZYCH

SK IT
SZKOŁA KIEROWNIKÓW IT

Czego nauczy się uczestnik:

Dla kogo jest
ten program?

Budować współpracujące zespoły IT
Specjalistów IT
Dostarczać pracę na czas
Senior Developerów
Skutecznie priorytetyzować i delegować zadania
Ekspertów IT
Motywować ludzie nie tylko finansowo
Team Leaderów
Dobierać narzędzia menedżerskie do sytuacji
Koordynatorów
Rozwinąć kompetencje miękkie i przywódcze
Managerów IT
Zmotywować siebie i zespół nie tylko finansowo
Skutecznie radzić sobie z trudnym pracownikiem
Zrozumiale komunikować się również poza IT

Kto nie
skorzysta?

Przekierować konflikt z niszczenia na tworzenie
Juniorzy
Przewodzić zmianie
Eksperci zarządzania
Zrozumieć swój styl działania i przywództwa
Rekrutować dopasowanych specjalistów
Być bardziej zadowolonym ze swojej pracy

SK IT
Szczegółowy opis i referencje na:
https://szkolakierownikow.pl/kurs

SZKOŁA KIEROWNIKÓW IT

Dzięki temu programowi:
Tworzysz Lidera IT
Zmniejszasz rotację pracowników
Rozwijasz pracowników
Każdy szkoli się własnym tempem
Podnosisz motywację i zaangażowanie

Otrzymujesz dostęp do:
Ponad 200 lekcji video
Prawdziwe use-case'y, szablony, macierze
Dostęp do materiałów 24/7
Opieka Senior Managera MBA IT i spotkania z Mentorami
Zamknięta grupa do wymiany doświadczeń i dyskusji liderów
na temat rozwiązań oraz spotkania Live online

3̶̶9̶7̶0̶ z̶ł teraz tylko 1087 zł netto/os.
Zniżki dla grup; Faktura VAT 23% - 1337 zł brutto

Edycja III - Marzec 2021!

Kolejna edycja na jesieni w wyższej cenie.
Szczegółowy opis i referencje na:
https://szkolakierownikow.pl/kurs

Top10 najlepszych managerów IT roku 2020.
Ponad 18 lat doświadczenia w IT. Rekrutowałem i
prowadzę zespoły w RPA, Chinach, Indiach, Anglii
oraz Polsce.
Jestem Senior IT Managerem w międzynarodowej
organizacji (ponad 100 krajów), więc praktykiem, a
nie szkoleniowcem teoretykiem.
Założyłem Szkołę Kierowników IT, bo wierzę w
ludzi i pomagam im rozwijać umiejętności.

Adrian Sasin
adrian@szkolakierownikow.pl

