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Każdy uczestnik programu otrzyma 
dodatkowo raport swojego stylu 
myślenia i działania zgodnie z modelem 
FRIS® wraz z sesją informacji zwrotnej.

 poprawić komunikację i współpracę w okresie kryzysu, 
 skupić pracowników wokół kluczowych wartości i misji Waszego zespołu, 
 przejść sprawnie i świadomie przez proces zmiany,
 zyskać nową energię dla siebie i Twoich pracowników.

Wybierz indywidualny program mentoringowy dla liderów, 
który pozwoli Ci:

 zmagasz się ze spadkiem efektywności Twojego zespołu,
 chcesz wzmocnić poczucie przynależności do zespołu,
 zależy Ci na podniesieniu zaangażowania Twoich pracowników.

Dlatego jeżeli:

Skutki pandemii przekładają się na efektywność i zaangażowanie 
naszych zespołów. Wzrost poziomu niepewności u pracowników 
i stres powodują, że obniża się jakość współpracy i komunikacji. 

Przywództwo w kryzysie
Małgorzata Knut

Na podstawie badania autorstwa Magnus Sverke i Johnny Hellgren z Uniwersytetu w Sztokholmie 
i Katharina Näswall z Uniwersytetu w Canterbury (2002)
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Zwolnienia mają negatywny wpływ na pozostały zespół

Każdy uczestnik programu otrzyma 
dodatkowo pomoc w przygotowaniu 

profesjonalnego CV oraz profilu na LinkedIn.

 pomoże zaakceptować nową sytuację i towarzyszące jej emocje,
 skróci czas poszukiwania nowej pracy,
 wzmocni reputację firmy i Twoją jako lidera,
 pomoże Ci uniknąć niepokoju i demotywacji wśród tych, którzy zostali.

Wybierz program coachingowy indywidualnego wsparcia dla 
zwalnianych pracowników, który:

 prowadzisz restrukturyzację w Twojej firmie i planujesz zwolnienia,
 chcesz zapewnić zwalnianym pracownikom jak najlepszy nowy start,
 zależy Ci, aby zachować dobry wizerunek Twojej firmy na rynku pracy.

Dlatego jeżeli:

Utrata pracy w czasach kryzysu to wyzwanie, któremu zwalniani 
pracownicy będą musieli stawić czoła. Sposób, w jaki rozstajesz
się z pracownikiem wpływa na markę organizacji i Twoją jako lidera. 

Nowy Start Zawodowy
Marta Abramska

Na podstawie: CareerArc Employer Branding Study (2017)
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Opinia zwalnianych pracowników 
jest ważniejsza niż myślisz

realnie wesprzesz 
Twoich pracowników 
w odnalezieniu się 
w trudnej sytuacji

wzmocnisz wizerunek 
świadomego, 

odpowiedzialnego lidera 
i pracodawcy

otrzymasz wsparcie 
od managerów
z wieloletnim
doświadczeniem

Zadbaj o Twój zespół i reputację na rynku
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Nasze autorskie programy są 
odpowiedzią na to wyzwanie.

“Skutki gospodarcze pandemii zmuszają 
organizacje do radykalnych decyzji biznesowych 

i restrukturyzacji. 

To powoduje potrzebę wsparcia zarówno dla 
zwalnianych pracowników, jak i dla tych, 

którzy pozostają.”


