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Napjaink egyre fokozódó piaci versenye és az ügyfelek növekvő elvárásai komoly kihívás elé állítanak 

minden szervezetet. 

Ezen kihívásoknak megfelelni csak jól felkészült, gyakorlati tudással felvértezett munkatársakkal és 

hatékonyan működő irányítási rendszerekkel lehet.

Képzéseinket úgy fejlesztettük ki, hogy válaszoljanak ezen igényekre, segítsék a szervezeteket műkö-

désüket támogató eljárások kidolgozásában, megvalósításában és bevezetésében, javítsák az üzleti 

teljesítményt minden szinten. 

Hatékony képzéseink képessé teszik a munkatársakat, hogy együtt fejlődjenek a cégükkel, ami kulcs-

eleme a vállalkozások fenntartható fejlődésének. Sok lehetőség kínálkozik a képzési piacon, de az SGS, 

nemzetközileg is elismert képzéseivel valós értéket kíván adni szervezetének fejlesztéséhez.
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Az SGS széles skáláját kínálja 

mind a nyílt, mind az testre-

szabott képzéseknek, beleértve 

mind az iparág specifi kus, mind 

az irányítási rendszerekhez kap-

csolódó, auditori, szakértői és 

vezetői tréningeket. Tesszük 

mindezt annak érdekében, hogy 

segítsük ügyfeleinket a számos 

irányítási rendszer közti eligazo-

dásban, azok megértésében 

és megfelelő alkalmazásában.

IRCA regisztrált képzéseinken 

nemzetközileg elismert auditor 

képesítést szereznek a résztve-

vők, mellyel, sikerrel tudnak 

auditorként szerepet vállalni a 

különböző irányítási rendszerek 

független auditálásában és 

fejlesztésében.Kihelyezett 

képzéseink lehetőséget nyújta-

nak, hogy testreszabott képzési 

megoldással, a szervezetek 

egyedi igényeire válaszoló 

képzéseket nyújsunk. 

Előny a résztvevők számára 

az utazás és szállás optimalizá-

lása, másrészt a cég számára 

a költségek optimalizálása. 

De a pénzügyi szempontok 

mellet más előnyöket is hordoz 

magában a kihelyezett oktatás. 

A munkatársak közös képzése 

nem csak az ismeretanyag 

bővülését eredményezi az adott 

témában, de elősegít a csapat-

szellem erősödését, és ezáltal 

hatékonyabbá teheti a jövőbeli 

közös együtt dolgozást. 

Másrészt lehetőséget biztosít 

arra, hogy a kollégák megismer-

jék egymás értékeit, az egymás-

tól tanulás szabadsága pedig 

előmozdíthatja a cégen belüli 

jó gyakorlatok megismerését  

és terjedését is. Zárt, céges 

csoportban bátrabban kérdezhet-

nek a résztvevők, hiszen a 

bizalmasság elve nem sérül 

semmilyen módon.

Az SGS, a világ vezető tanúsító 

és minőségellenőrző szervezete-

ként alapítása óta fontos szere-

pet vállal a társadalmi és gazda-

sági fejlődésben. 

Nemzetközi viszonylatban, így 

Magyarországon is a legtekinté-

lyesebb referenciákkal rendelke-

zünk, amit kimagasló szakértel-

münkkel és folyamatosan meg- 

újuló módszereinkkel értünk el.
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OPERATÍV 
MENEDZSMENT
KÉSZSÉGFEJLESZTŐ MODULOK

TELJESÍTMÉNY MENEDZSMENT
MEGBÍZHATÓ TECHNIKÁK A MINŐSÉGI TELJESÍTMÉNY BIZTOSÍTÁSÁRA
Ebben a modulban a résztvevők megismerik a teljesítménymendzsment fázisait és az azokhoz kapcsolódó 

tenni-valókat és technikákat.

AZ EREDMÉNYES VEZETŐI KOMMUNIKÁCIÓ TUDOMÁNYA
EGYSZERŰEN ÉS PONTOSAN
Ezt a tanfolyamot elsősorban olyan szakembereknek, minőségirányítással foglalkozó munkatársaknak ajánljuk, 

akik minőségirányítási rendszerek bevezetésében vesznek részt vagy azt irányítják, folyamatgazdák, a rendszer 

dokumentációjának kialakítását, bevezetését végzik el, fejlesztési projektjeiben kulcsszerepet töltenek be, a 

MIR irányítását kell felső vezetőként ellássák, belső auditjait magas szinten szeretnék elvégezni, követelményeit 

beszállítói auditok során kell vizsgálják, illetve auditálás iránt érdeklődnek.

HATÉKONY MEGBESZÉLÉS
VEZETÉSTUDATOSABB MŰKÖDÉS = MEGLEPŐ EREDMÉNYEK
A nem megfelelő megbeszélések miatt naponta sok munkaórát, erőforrást pazarolhatunk el.  A hatékony vállalati 

működés szempontjából elengedhetetlen, hogy egyszer és mindenkorra rendet tegyen a vezetői megbeszé-

lések területén. Ismerje meg a megbeszélés-vezetés alaptechnikáit, trükkjeit és alaposan gyakorolja be, hogy 

minőségi változásokat hozzon létre.
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[ KÉSZSÉGFEJLESZTŐ MODULOK ]

A VEZETŐ MINT COACH
A REJTETT TARTALÉKOK ELŐCSALOGATÁSA
Munkacsoportok és beosztottak közvetlen fejlesztése, a coach szemléletű vezető módszertanának elsajátítá-

sával. A program egymásra épülő lépéseken keresztül tanítja és gyakoroltatja be azt a gazdag eszköztárat, ami 

a coach szemléletű vezetés sajátja.

AZ INTER-KULTURÁLIS VEZETŐ 
VEZETÉS VIRTUÁLIS KÖRNYEZETBEN ÉS HATÁROKON ÁT
Ez a program a különböző kultúrákon átívelő vezetői módszertant oktatja egyrészt a különböző kultúrák sajátos-

ságainak feltérképezésével, és vezetői gyakorlatba építésével, másrészt a virtuális médiák sajátosságainak és 

virtuális csoportok vezetői módszereinek elsajátításával.

VÁLTOZÁSMENEDZSMENT
VEZETÉS BIZONYTALAN KÖRNYEZETBEN
A gyorsan változó környezet bizonytalansága és alkalmazkodási igénye igazi vezetői kihívás. A tréningen a részt-

vevők megismerik az adaptív tervezés és leadership modern eszközeit, és saját hétköznapi vezetői problémáikra 

keresnek a hagyományostól eltérő, eredeti válaszokat.
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A VÁLLALAT 
MOTORJA 
HÁROMPONTOS VEZETŐI CSOPORTFEJLESZTÉS

A vezetői csoportok jó része átlagos teljesítményt mutat: az üzlet proaktív fejlesztése helyett kapacitásuk 

jó része a mindennapi működés biztosítását célozza. Programunk három eleme segít, hogy vállalatának 

„motorja” nagyobb teljesítményre válthasson.

VEZETŐI CSOPORT AUDIT
Szakszerű megfi gyelések, kérdőíves eljárások, egyéni és csoportos interjúk segítségével 

pontos képet rajzolunk az adott vezetői csoport működésének minőségéről.

NAGYTELJESÍTMÉNYŰ VEZETŐI CSOPORTMŰKÖDÉS 
Az erőforrásainak legjobb felhasználására törekvő csoport működéséhez szükséges készségek 

fejlesztése és technikák oktatása. 

Rangos referenciákkal, nemzetközi best practice bemutatása.

VEZETŐI TEAM COACHING 
Ez a nemzetközi felmérések szerint jelenleg legnépszerűbb vezetésfejlesztési  technika. 
A vezetői csoporttal egy adott időszakban, konkrét célok elérésére szerződve egy tapasztalt 

„edző” dolgozik. A fejlesztés nem elsősorban extra alkalmakon, hanem munka közben történik.

1. MODUL

2. MODUL

3. MODUL
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NYÍLT 
TRÉNINGEK
SZEMÉLYES FEJLŐDÉS MINDENKINEK

IRÁNYÍTOTT PREZENTÁCIÓK
A képzés résztvevői megtanulják eredményes prezentációk készítésének és előadásának fortélyait, gyakorolják 

az elsajátított eszközöket, és visszajelzést kapnak előadói stílusukról, fejlesztendő területeikről. Képesek lesznek 

arra, hogy a tanult technikákat minden esetben saját személyiségükhöz, és a hallgatóság igényeihez igazítsák.

CÉLORIENTÁLT TÁRGYALÁSOK
A hagyományos tárgyalások többsége nem zárul eredménnyel. Ezen a tréningen a kölcsönösen előnyös, célori-

entált tárgyalások módszertanával foglalkozunk. A résztvevők megtanulják, hogyan készítsék elő és vezessék 

le megbeszéléseiket úgy, hogy ott mindig mérhető, előremutató eredmény szülessen.

SZEMÉLYES HATÉKONYSÁG ÉS IDŐGAZDÁLKODÁS
Hogy a munka ne csak a mennyiségről, hanem a minőségről is szóljon. A tréningen megtanítjuk az idő struktu-

rálásának, tervezésének hatékony módszereit, és elsajátítjuk az ehhez szükséges személyes kompetenciákat is.

PRECÍZIÓS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNIKÁK
A parttalan, eredményt nélkülöző kommunikáció helyett ezen a programon azokra a technikákra fókuszálunk, 

amivel konkrétan, a helyzethez illeszkedő módon érhetünk el célt, kezelhetünk konfl iktust vagy adhatunk át 

nehéz üzenetet.
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PROJEKTMENEDZSMENT A GYAKORLATBAN
A projektszerű működés ismerete ma már alapfeltétel. A tréningen megtanítjuk a projektvezetés és tervezés 

alaptechnikáit, és azokat a projekt kommunikációs eszközöket, amelyek a funkcionális hatalom nélküli műkö-

désből erednek.

A MODERN VEZETŐ
A vállalati környezet diktálta tempóban a siker elengedhetetlen feltétele, hogy lépést tudjunk tartani a legújabb 

vezetői módszerekkel és irányokkal. Az SGS vezetői tréningjén ezekkel a modern eszközökkel ismertetjük meg 

a résztvevőket.

EREDMÉNYES KIVÁLASZTÁSI, ÉS INTERJÚTECHNIKÁK
A kompetencia alapú interjúzás előnye, hogy alkalmazásával minden olyan tényező kiküszöbölhető, ami szubjektív 

döntést eredményez. Ezen a tréningen a résztvevők megtanulják az objektív, munkakörhöz illeszkedő interjúzás 

módszereit és technikáit.

 SZEMÉLYES FEJLŐDÉS MINDENKINEK ]
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[ SZEMÉLYES FEJLŐDÉS MINDENKINEK ]

KIHELYEZETT 
KÉPZÉSEK
A bemutatott képzéseket igény 

esetén kihelyezett formában is 

igénybe vehetők. Ez a képzési 

forma a költségek és az utazás 

optimalizálása mellett lehetőséget 

biztosít arra, hogy a kollégák 

megismerjék egymás értékeit, 

az egymástól tanulás szabadsága 

pedig előmozdíthatja a cégen 

belüli jó gyakorlatok megisme-

rését és terjedését is. 

Amennyiben kihelyezett képzé-

seink, kapcsolódó szolgáltatásaink 

felkeltették érdeklődését, kérjük, 

keressen minket, hogy személyre 

szabott ajánlattal megtaláljuk cége 

igényeinek legmegfelelőbb kép-

zést és képzési formát.

KÉPZÉSI 
SZÜKSÉGELETEK 
FELMÉRÉSE 
Felnőttképzéshez kapcsolódó 

szolgáltatásunk a szervezet 

képzési igényeinek felmérése, 

igény esetén előzetes tudásszint 

felmérés, és ezek alapján egyedi, 

testre szabott képzési programok 

összeállítása, megvalósítása. 

A képzési szükségletek felmérése 

és tanácsadás mindig egyedi 

projekt alapján valósul meg, 

szoros együttműködésben a 

megrendelő szervezettel.

JELENTKEZÉS
Jelentkezési vagy ajánlatkérési 

szándékával keresse Varga Kata 

rendezvényszervezőt az alábbi 

elérhetőségeken:

VARGA KATA 

e  kata.varga@sgs.com

t   (361) 309-3363 
f   (361) 309-3333

SGS HUNGÁRIA KFT.
1124 Budapest, Sirály u. 4.

www.sgs.hu



WWW.SGS.COM
WWW.SGS.HU
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