Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
PROGRAM

14. 3. 2019
08.15-09.00 Registrace
09.00-09.15 Úvodní slovo moderátora
Jan Vojtko, Párový terapeut, lektor, kouč

09.15-10.10 Síla sebeprosazení
Naučte se prosazovat jako Američanka

Schopnost sebeprosazení českým ženám často chybí. Šéfové to však nevidí
rádi, protože asistentky musí být schopné prosazovat a ochraňovat i jejich
zájmy. Musí vědět, jak si vybojovat prostor a pozornost, aby mohly plnit své
úkoly. Naučte se to od Američanky žijící v Praze.
Kristin LaRonca Parpel, Konzultantka, koučka

10.10-11.05 Jak vystoupit ze stínu šéfa
Osobní branding jako nástroj sebeprosazování a kariérního růstu pro asistentky manažerů

Péče o ty, které máme rádi, může být někdy docela nevděčné povolání. Na
jednu stranu nás to naplňuje, na druhou stranu zůstáváme díky tomu trochu
ve stínu těch, kterým sloužíme. Jak tedy nezapomenout na sebe a na to, co je
důležité pro vlastní kariérní rozvoj? Jak komunikovat a pěstovat hodnotu
svého jména důstojně a s grácií, i když pracujeme ve stínu velikánů?
Cristina Muntean, Lektorka, koučka, mentorka

11.05-11.30 Coffee break
11.30-12.30 WORKSHOPY 1. kolo

asistentkamanazera.cz

Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
PROGRAM
11.30-12.30 Selfness - wellness pro duši

Workshop

Kvalita vaší práce je podmíněna kvalitou vás samotné. Buďte sama sobě
prioritou

Wellness pečuje o tělo, selfness pečuje o duši. Tento systém se
soustředí na rozvoj talentů a odstraňování omezujících
myšlenkových vzorců.
Dostáváte se do stále stejných stresových situací? Opakujete
stále stejné chyby? Necháváte se brzdit svým strachem? Odhalte
skryté
souvislosti. Rozpoznejte
své
programy
a
přeprogramujte se na úspěch. Rozvíjejte se ke stropu svých
možností a staňte se tou nejlepší verzí sebe sama.
Jan Vojtko, Párový terapeut, lektor, kouč

11.30-12.30 Jak zvládat změny?

Workshop

Jste připravena na práci asistentky? Připravte se na nepřetržitou přítomnost
změn

Býváte přehlcena informacemi a úkoly? Jste nucena náhle měnit
plány? Stresuje vás množství rušivých změn? Workshop vám
umožní podívat se na to, co se ve vás a ve vašem mozku děje,
když musíte rychle reagovat na změnu. Osvojte si strategie, jak
pracovat se změnami, a vybudujte si psychickou odolnost.
Alena Jáchimová, Lektorka, koučka, facilitátorka a mentorka, Top
Vision, s.r.o.

11.30-12.30 Naplánujte nezapomenutelný event

Workshop

Eventová kuchařka. Připravte společenskou akci na úrovni a vyhněte se faux-pas

Součástí práce asistentky je i plánování firemních večírků nebo
team buildingů. Máme pro vás kuchařku plnou receptů, jak
zorganizovat úspěšný event, na který se nezapomíná. Získáte
praktické tipy, jak plánovat akci krok za krokem, od pozvánky
až po závěrečný potlesk, který bude patřit vám.
Načerpejte inspiraci, jak okořenit vaši společenskou akci, aby vaši
hosté udělali: „Wow!“
Petr Mejsnar, Ředitel produkce, EVENT ARENA
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Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
PROGRAM
11.30-12.30 Beauty Bar

Workshop

Objevte look, který vás definuje!

Chcete objevit nové trendy v líčení a účesech, které podtrhnou
kouzlo vaší osobnosti? Naše odbornice na vizáž vám poradí a
objeví pro vás styl, ve kterém se budete cítit svá a sebevědomá!

12.30-13.30 Oběd
13.30-14.30 WORKSHOPY 2. kolo
13.30-14.30 Selfness - wellness pro duši

Workshop

Kvalita vaší práce je podmíněna kvalitou vás samotné. Buďte sama sobě
prioritou

Wellness pečuje o tělo, selfness pečuje o duši. Tento systém se
soustředí na rozvoj talentů a odstraňování omezujících
myšlenkových vzorců.
Dostáváte se do stále stejných stresových situací? Opakujete
stále stejné chyby? Necháváte se brzdit svým strachem? Odhalte
skryté
souvislosti. Rozpoznejte
své
programy
a
přeprogramujte se na úspěch. Rozvíjejte se ke stropu svých
možností a staňte se tou nejlepší verzí sebe sama.
Jan Vojtko, Párový terapeut, lektor, kouč

13.30-14.30 Jak zvládat změny?

Workshop

Jste připravena na práci asistentky? Připravte se na nepřetržitou přítomnost
změn

Býváte přehlcena informacemi a úkoly? Jste nucena náhle měnit
plány? Stresuje vás množství rušivých změn? Workshop vám
umožní podívat se na to, co se ve vás a ve vašem mozku děje,
když musíte rychle reagovat na změnu. Osvojte si strategie, jak
pracovat se změnami, a vybudujte si psychickou odolnost.
Alena Jáchimová, Lektorka, koučka, facilitátorka a mentorka, Top
Vision, s.r.o.
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Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
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13.30-14.30 Naplánujte nezapomenutelný event

Workshop

Eventová kuchařka. Připravte společenskou akci na úrovni a vyhněte se faux-pas

Součástí práce asistentky je i plánování firemních večírků nebo
team buildingů. Máme pro vás kuchařku plnou receptů, jak
zorganizovat úspěšný event, na který se nezapomíná. Získáte
praktické tipy, jak plánovat akci krok za krokem, od pozvánky
až po závěrečný potlesk, který bude patřit vám.
Načerpejte inspiraci, jak okořenit vaši společenskou akci, aby vaši
hosté udělali: „Wow!“
Petr Mejsnar, Ředitel produkce, EVENT ARENA

13.30-14.30 Beauty Bar

Workshop

Objevte look, který vás definuje!

Chcete objevit nové trendy v líčení a účesech, které podtrhnou
kouzlo vaší osobnosti? Naše odbornice na vizáž vám poradí a
objeví pro vás styl, ve kterém se budete cítit svá a sebevědomá!

14.30-14.35 Přestávka
14.35-15.35 WORKSHOPY 3. kolo
14.35-15.35 Selfness - wellness pro duši

Workshop

Kvalita vaší práce je podmíněna kvalitou vás samotné. Buďte sama sobě
prioritou

Wellness pečuje o tělo, selfness pečuje o duši. Tento systém se
soustředí na rozvoj talentů a odstraňování omezujících
myšlenkových vzorců.
Dostáváte se do stále stejných stresových situací? Opakujete
stále stejné chyby? Necháváte se brzdit svým strachem? Odhalte
skryté
souvislosti. Rozpoznejte
své
programy
a
přeprogramujte se na úspěch. Rozvíjejte se ke stropu svých
možností a staňte se tou nejlepší verzí sebe sama.
Jan Vojtko, Párový terapeut, lektor, kouč
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Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
PROGRAM
14.35-15.35 Jak zvládat změny?

Workshop

Jste připravena na práci asistentky? Připravte se na nepřetržitou přítomnost
změn

Býváte přehlcena informacemi a úkoly? Jste nucena náhle měnit
plány? Stresuje vás množství rušivých změn? Workshop vám
umožní podívat se na to, co se ve vás a ve vašem mozku děje,
když musíte rychle reagovat na změnu. Osvojte si strategie, jak
pracovat se změnami, a vybudujte si psychickou odolnost.
Alena Jáchimová, Lektorka, koučka, facilitátorka a mentorka, Top
Vision, s.r.o.

14.35-15.35 Naplánujte nezapomenutelný event

Workshop

Eventová kuchařka. Připravte společenskou akci na úrovni a vyhněte se faux-pas

Součástí práce asistentky je i plánování firemních večírků nebo
team buildingů. Máme pro vás kuchařku plnou receptů, jak
zorganizovat úspěšný event, na který se nezapomíná. Získáte
praktické tipy, jak plánovat akci krok za krokem, od pozvánky
až po závěrečný potlesk, který bude patřit vám.
Načerpejte inspiraci, jak okořenit vaši společenskou akci, aby vaši
hosté udělali: „Wow!“
Petr Mejsnar, Ředitel produkce, EVENT ARENA

14.35-15.35 Beauty Bar

Workshop

Objevte look, který vás definuje!

Chcete objevit nové trendy v líčení a účesech, které podtrhnou
kouzlo vaší osobnosti? Naše odbornice na vizáž vám poradí a
objeví pro vás styl, ve kterém se budete cítit svá a sebevědomá!

15.35-16.00 Coffee break
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Úspěšná asistentka manažera
14.3.2019, CORSO Karlín, Praha
PROGRAM
16.00-16.45 Kultura řeči a umění komunikace
Reprezentativní vzhled nestačí. Jak na reprezentativní vystupování a vyjadřování?

Asistentka je vizitkou svého šéfa. Potřebuje působit jako profesionálka, která
ví, jak noblesně vystupovat a jak se kultivovaně vyjadřovat. Pozvedněte
kulturu svého mluveného projevu na vyšší úroveň. Naučte se elegantně a
efektivně komunikovat i ve složitější situaci. V kanceláři i na
společenských akcích. Tajemství komunikačních technik a triků vám odhalí
populární česká herečka.
Zdeňka Žádníková Volencová, Herečka a lektorka osobnostního rozvoje, Top
Vision, s.r.o.

16.45-17.00 Závěrečné slovo moderátora
Jan Vojtko, Párový terapeut, lektor, kouč
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