Succesul este un proces complex, o strategie de viaţă bazată pe evidenţierea punctelor forte şi
minimizarea punctelor slabe, scoţând în evidenţă oamenii şi momentele cele mai importante.
Fiecare persoană de succes are în jurul ei alte persoane de succes pe care le-a ajutat şi format de-a
lungul timpului. Atingem propriul succes în momentul în care îi ajutăm pe ceilalţi în drumul lor spre
succes.
Institutul Bancar Roman anunta ca au inceput inscrierile la workshopul „DRUMUL SPRE
SUCCES – Dezvoltare profesionala si leadership”, al carui scop este acela de a-i ajuta pe
participanţi în înţelegerea şi punerea în practică a principiilor care stau la baza dezvoltării
personale, în următoarele domenii cheie:
1. Relaţiile cu cei apropiaţi
 Participanţii vor interacţiona mai bine, odata ce vor înţelege regulile esenţiale de
relaţionare cu ceilalţi.
 Vor putea să-i ajute mai bine pe ceilalţi, descoperind astfel potenţialul care se
ascunde în ei.
2. Înzestrarea cu calităţi a celor din jurul lor
 Participanţii îşi vor îmbogăţi abilităţile de recunoaştere şi formare a calităţii de leader
în persoanele care îi înconjoară
 Vor învăţa şi vor aplica regulile lucrului în echipă, fapt care îi vor ajuta să atingă un
nivel de dezvoltare personală mai înalt.
3. Atitudinea:
 Cei care vor participa îşi vor îmbogăţi atitudinea, prin practici zilnice.
 Vor înţelege efectele care apar în urma comportamentului adoptat
 Vor învăţa cum să adopte o atitudine de învingători.
4. Leadership-ul
 Cum reuşesc conducătorii să rămână în top
 Cum să-i ajuţi pe ceilalţi şă atingă succesul
 Dobăndirea abilităţilor de a lua decizii atăt din punct de vedere afectiv cât şi mental.
Lector: Owen Fernandes, Personal & Leadership Development Coach, instructor MBA, Success
Coach, Trainer. Owen este membru certificat al John Maxwell Team, SUA, are o diplomă MBA (City
University of Seattle, Washington), un certificat Six Sigma Belt Quality – nivel Expert şi certificat
Train the Trainer (Training Delivery & Principles of Adult Learning - AMCHAM).
Workshopul se va desfasura in limba engleza.
La finalul cursului, participanţilor li se va înmâna un certificat, emis de IBR (sub egida
membrilor fondatori: BNR şi ARB), cu 5 credite de dezvoltare profesională continuă (CPDs).
Pentru mai multe detalii, contactati: Mihaela Radu, Mihaela.Radu@ibr-rbi.ro , 0748.886.807

