Talentový výcvik

Staňte se profesionálem v práci se
silnými a slabými stránkami svých
klientů nebo zaměstnanců u vás ve firmě.

www.talentwork.cz

Výcvik je určen pro personalisty, konzultanty a kouče, lektory, manažery a
kariérové poradce.
Krok za krokem se stanete certifikovaným profesionálem ve všestranné
práci s talenty, s jejich rozvojem a uplatněním.
Osvojíte si znalosti talentů z pohledu silných a slabých stránek s využitím
testu a metodiky Clifton Strengths® od Gallupu® a naučíte se s nimi
pracovat. Stejně, jako s osobními hodnotami, talentovou zpětnou vazbou 360°
a našimi IT nástroji pro práci s talenty.
Výsledkem je získání certifikace Talentwork (NE GALLUP® CERTIFIKACE).

Co vám výcvik přinese?
Profesní rozvoj
Výcvik vám umožní pochopit do hloubky vliv silných a slabých stránek na osobní i pracovní
život. Váš vlastní i lidí kolem vás. Dokážete rozdílnosti mezi lidmi využít ve prospěch růstu
jednotlivců, týmů i celých firem. Pokud jste zkušený konzultant, osvojíte si ve výcviku nové
metodiky práce a naučíte se je využít.

Certifikace
Absolvováním výcviku se stanete certifikovaným talentovým konzultantem pod značkou
Talentwork. To vám umožní práci s potenciálem lidí v roli nezávislého profesionála,
personalisty nebo interního týmového leadera v jakékoliv firmě.

Praktické nástroje
Stavíme na datech a faktech. Výcvik vám umožní využít na maximum potenciál svůj i lidí, se
kterými pracujete. Naučíte se podpořit jejich silné stránky, využít je ve prospěch týmu.

Sebepoznání
Prožijete řadu “aha momentů” a uvědomíte si nové souvislosti o svém fungování v osobním
i pracovním životě. Poznáte lépe své vlastní motivace v situacích, o kterých jste možná
zatím nepřemýšleli, a díky tomu můžete pozitivně ovlivnit život jednotlivců i celých týmů.
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Organizační informace
Cena za účastníka: 55 000 Kč bez DPH/osoba
Součástí ceny za účastníka není:
●
●

vstupní test CliftonStrengths® od Gallupu®
testy CliftonStrengths® 34 pro osoby, které potřebujete ke svým konzultacím

Rozsah výcviku: 120 h v průběhu 5 měsíců
●
●
●

10x celodenní workshop
3x individuální konzultace pro každého účastníka (3x 90 minut)
50 h praxe na praktických úkolech mezi účastníky navzájem a vlastními klienty

Místo a termín konání:
1.
2.
3.
4.
5.

dvouden workshopů
dvouden workshopů
dvouden workshopů
dvouden workshopů
dvouden workshopů

2. - 3. 2. 2023 (online)
2. - 3. 3. 2023 (online)
12. - 13. 4. 2023 (online)
11. - 12. 5. 2023 (online)
28. - 29. 6. 2023 (prezenčně Nový Jičín + online)

Pro větší skupinu lidí uspořádáme výcvik přímo u vás ve firmě.

Popis modulů výcviku
1. Modul - Talenty a JÁ – sebepoznání silných a slabých stránek
●
●
●
●

základní teorie pro práci s talenty podle metodiky Gallup®
4 skupiny talentů, jejich projevy a důsledky
popisy a praktické projevy všech 34 talentů
můj unikátní profil 34 talentů

2. Modul - Prohloubení sebepoznání skrz talenty
●
●
●
●

jaký jsem typ konzultanta – vlastní poradenský styl
nácvik konzultace na silné stránky, jejich uvědomění a maximální využití
nácvik konzultace na slabé stránky a jak je co nejlépe kompenzovat
určení vlastní dominantní a vítězné talentové strategie
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3. Modul - Talentová zpětná vazba 360° a aplikace talentových strategií
●
●
●
●
●

osobní hodnoty a jejich využití pro rozvoj potenciálu
moje silné stránky a jejich stupeň zvládnutí/nezvládnutí
nácvik konzultace na Talentovou zpětnou vazbu 360° stupňů
nácvik identifikace dominantní a vítězné strategie jednotlivců
vzor individuálního plánu rozvoje klienta

4. Modul - Využití talentů při dosahování cílů
●
●
●
●

konfliktní kombinace talentů
souvislosti mezi dvojicemi talentů
nácvik konzultace zaměřené na dosahování konkrétních cílů, odhalování konkrétních
problémů a jejich řešení skrze talentový profil
nácvik vydefinování ideálních silných a slabých stránek pro konkrétní pracovní pozici

5. Modul - Talenty v týmu
●
●
●
●
●

talentové strategie týmů
řešení konfliktů v týmech
audit současných týmů podle talentů
kompenzace slabých stránek týmů
stavba nových týmů podle talentů

6. Modul - Emoce a rozvoj potenciálu (součástí ostatních 5 modulů)
●
●
●
●
●

základní emoce, jak je prožíváme a jak ovlivňují náš potenciál
práce se stresem a křivka napětí ve vztahu k naplnění potenciálu
emoční spouštěče jako blokátory našeho potenciálu
práce s hranicemi jako potenciální překážky při dosahování cílů
přenos a protipřenos v komunikaci jako blokátor potenciálu týmu
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Harmonogram výcviku
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Co získáte účastí na výcviku?
Zpětná vazba 360°
Talentová zpětná vazba 360 stupňů na zvládnutí/nezvládnutí vašich nejsilnějších talentů.

Certifikát: Talentový profesionál
Podmínky certifikace: 90% docházka, 90% splnění praktických úkolů, 5 pozitivních zpětných
vazeb z konzultací.

Přístup do TWPA
Přístup do online nástroje Talentwork People Analytics zdarma na 6 měsíců po výcviku.

Profesní spolupráce
Pro spolupráci na velkých projektech hledáme realizátory - konzultanty a lektory, kteří se
mohou zapojit do zajímavých praktických zakázek.

Výcvikové materiály
Kvalitní metodické pracovní sešity a a spoustu dalších materiálů pro vlastní použití.

Talentové básničky
Motivační talentové básničky na míru dle svého profilu.

Náhradní výcvik
Možnost bezplatně absolvovat v rámci dalšího běhu výcviku chybějící dny, které jste nemohli
ze závažných osobních či zdravotních důvodů absolvovat.

Kontakt a registrace
Máte-li jakékoliv dotazy k výcviku, dejte nám vědět.
Těšíme se na vás.
Radka Nepustilová
radka.nepustilova@talentwork.cz
+420 602 666 336
Talentwork s.r.o.
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