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Damian Szczepaniak- Konsultant biznesu, trener 
zewnętrzny. Specjalista w zakresie rozwoju  
i zarządzania biznesami.

Konsultant biznesu oraz trener.
Specjalista w zakresie rozwoju i zarządzania biznesami wykorzystujący między innymi metody: Six Sigma Green  
i Black Belt, Lean Management, Lean Manufacturing (6S,TPM,SMED,VSM, Kanban, Balansowanie procesów, Poka-
Yoke, OPL), Lean Office, KAIZEN, TQM (mapowanie procesów biznesowych, zarządzanie projektami, problem 
solving 2.0, G8D, QRQC, normy ISO, TS, badanie satysfakcji klienta, szkolenie auditorów i przeprowadzanie 
auditów), marketing 3.0, Hoshin Kanri (budowanie misji, wizji, strategii oraz KPI), BSC, SPC, MSA, MTM, QFD, 
FMEA, APQP, PPAP, VDA, TWI (branża automotive), elementy logistyczne i tzw. „miękkie” standardy komunikacji 
(motywowanie, delegowanie, asertywność w tym rozmowy oceniające). Prowadzi szkolenia otwarte, zamknięte, 
jak również wdrożenia i projekty z zakresu produktywności, jakości, logistyki, marketingu, zarządzania i tworzenia 
biznesów. W roku 2015 stworzył innowacyjną, darmową, aplikację geolokalizacyjną.

„Moje działania określa determinacja, aby tworzyć projekty zawsze przynoszące mierzalne ko-
rzyści dla klienta. Z pasją wspieram pasje innych. Pozytywna energia i chęć działania - te rze-
czy zaszczepiam uczestnikom na każdym warsztacie. Szkolenia zawsze rozpoczynam od ludzi, 
ich mentalności aby przekonać się nawzajem o skuteczności stosowanych metod. Wdrażane 
przeze mnie rzeczy poznałem jako pracownik niższego, średniego i wysokiego szczebla, a tak-
że mam przywilej je widzieć w różnych firmach jako trener zewnętrzny, co owocuje bogatymi 
przykładami i spojrzeniem z każdej perspektywy. Lubię to co robię. Czerpię z każdego spotkania 
nieskrywaną przyjemność i wiedzę.”

„Nie ma na świecie nic równie potężnego jak pomysł, którego czas właśnie nadszedł”
                                                                                         - Wiktor Hugo

DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

- aby efektywnie i skutecznie wykonywać swoje codzienne zadania 
- aby zmniejszyć stres związany z niepewnością w pracy 
- aby dowiedzieć się o najlepszych praktykach zawodowych 
- aby zainwestować w swój rozwój



 CELE SZKOLENIA

- Kształtowanie umiejętności organizowania czasu pracy
- Rozwijanie i doskonalenie kompetencji komunikacyjnych
- Zwiększanie motywacji indywidualnej
- Rozwój kompetencji delegowania zadań i odpowiedzialności
- Zwiększanie zaangażowania współpracowników
- Poznanie swojego potencjału
- Doskonalenie sztuki przekazywania informacji zwrotnej
- Zdobycie wiedzy potrzebnej do wspomagania przełożonych w procesie zarządzania oraz       
   komunikowania się ze współpracownikami i klientami

METODY PRACY

- Inspirująca dyskusja na przykładach
- Prezentacja multimedialna
- Warsztaty i ćwiczenia praktyczne
- Studium przypadku

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

- Uświadomienie sobie mocnych i słabych stron codziennej pracy,
- Rozwój umiejętności i kompetencji miękkich,
- Wzrost efektywności pracy drogą polepszenia komunikacji,
- Podniesienie umiejętności delegowania zadań, planowania, organizacji pracy,
- Pobudzenie do rozwoju najważniejszych kompetencji zawodowych,
- Poznanie metod i technik przekazywania informacji zwrotnej.

GRUPA DOCELOWA SZKOLENIA
Szkolenie adresowane jest przede wszystkim do asystentek personalnych, asystentek 
kadry, sekretarek zatrudnionych w przedsiębiorstwach oraz administracji publicznej, 
które pragną rozszerzyć swoje dotychczasowe umiejętności zawodowe.



09:00  Rejestracja na wydarzenie i poranna kawa

09:30  Optymalizacja, planowanie i organizacja pracy office    
  managera

10:15  Zarządzanie czasem i zadaniami – przykłady narzędzi    
  jako wsparcie procesu zarządzania

  - Outlook, Notes, Gantt, Xmind i inne...
  - Zarządzanie zadaniami, wytyczanie priorytetów, diagram   
   Pareto-Lorenza, czyli siatka pilności
  - Kalendarze, prowadzenie terminarza- dyskusja i przykłady                          

11:45  Przerwa kawowa

12:00  Lean jako narzędzia w pracy office managera

  - Określenie standardów pracy
  - Organizacja miejsca pracy a produktywność, czyli zestaw   
   technik 5S

13:00  Przerwa na lunch

13:30  Praca office managera a efektywność 

  -  Wytyczanie celów indywidualnych i zespołowych
  -  Delegowanie zadań i odpowiedzialności z użyciem tabeli   
   delegowania

14:00  Zarządzanie informacją i komunikacją jako wsparcie 
  w procesie komunikacji

  -  Komunikacja formalna i nie-formalna, jako komunikacja   
   interpersonalna
  -  Koordynacja przepływu informacji pomiędzy przełożonymi,            
          współpracownikami i klientami
  -  Sztuka zarządzania informacją według hierarchii ważności

14:45  Organizacja spotkań, imprez firmowych, profesjonalnych   
  telekonferencji

15:30   Przerwa na kawę

15:45   Sztuka raportowania 

  - Jak powstaje raport?
  - Elementy raportu
  - Analiza i dobór danych

16:30  Zakończenie szkolenia i wręczenie certyfikatów

PROGRAM



Adres szkolenia:
Centrum Konferencyjne Golden Floor Tower 
budynek Warsaw Trade Tower
ul. Chłodna 51
00-867 Warszawa

MMC Polska jest niezależnym organizatorem spotkań biznesowych w Polsce. Spółka organizuje szkolenia, 
warsztaty oraz konferencje dedykowane specjalistom, kadrze menadżerskiej oraz zarządom wiodących 
firm w Polsce. Szkolenia i warsztaty prowadzone są przez znanych praktyków, ekspertów posiadających 
wieloletnie doświadczenie w swojej branży. Konferencje mają charakter międzynarodowy, skupiają pełną 
reprezentację rynku, zarówno firm, jak i administracji centralnej i regulatora. MMC Polska organizuje 
również szkolenia zamknięte w pełni dopasowane do potrzeb klientów. Efektem organizowanych wydarzeń 
jest podniesienie kwalifikacji pracowników, zdobycie wiedzy praktycznej oraz zwiększenie przewagi 
konkurencyjnej. Współpracujemy m.in. z: Orange, T-Mobile, Play, Polkomtel, PKN ORLEN S.A, PGNiG, Tauron 
Polska Energia, Hawe SA, Emitel, KPMG, PwC, E&Y, Deloitte, UKE, URE, KNF, PKO BP, PEKAO SA, PZU, NBP, 
Asseco Poland, Intel, Comarch.

BENEFITY

- pobieranie materiałów w wersji elektronicznej

- kameralne grupy

- 6 godzin szkoleniowych

- lunch i przerwy kawowe

- certyfikat uczestnictwa

Magdalena Ratajczyk
Business Advisory Department 
T: +48 22 379 29 16 
e-mail: m.ratajczyk@mmcpolska.pl

KONTAKT W SPRAWIE UCZESTNICTWA:


