
Naučíte se, jak pracovat s pocity, s vlastní intuicí a udělat si z ní
celoživotního skvělého rádce, který s rozumem nesoupeří, ale
spolupracuje.
Dále poznáte svou jedinečnou cestu ke zdraví, psychické
pohodě a vyrovnanosti, k dobrému pocitu na pracovišti i doma.
Naučíme se pracovat se svou energií tak, abychom se nevyčerpávali
a dokázali se zregenerovat rychle i po náročném jednání. Všechno
začíná v hlavě, ale tělo je úžasný pomocník. Malý náhled do
psychosomatiky. 
Na konci si vyzkoušíte, co dokáže udělat s únavou a týmovým
naladěním síla souznění.
 

 
Kromě inspirativního programu 
se můžete těšit na občerstvení 

a výbornou italskou kávu. 
 

série 3 inspirativních HR workshopů Vás zapojí do komunity 
inspirativních a inovativních HR odborníků

nevšední pohled na HR a ochutnávka Feel Good témat
možnost načerpat inspiraci od ostatních účastníků či se podělit o své vlastní zkušenosti

každá akce má dvě části - úvodní workshop a praktická ukázka
vždy ve středu: 12., 19., 26. února, 8:30 - 11:30 h

Green Fox Academy, Václavské náměstí 11, Praha 1

REGISTRACE
ZDE:

 
 
 

HR IN: …innovative …ingenious …infospace

3. workshop: 
Intuice nejen při náboru + Self leadership

26. února 2020, 8:30 - 11:30 

Ing. Markéta Černá 

Zakladatelka projektu FEEL GOOD
COMPANY
Markéta má za sebou letitou kariéru
jako personální ředitelka, HR
konzultantka a majitelka firmy. Sama
sezajímá o to, jak si i přes mnohé
komplikace udržet silnou imunitu

sebe a své rodiny, dobrou kondici fyzickou i duševní a jak
náročné situace přetavit do osobního růstu, nacházení pokory a
objevování krás života a lidskosti, a to i na pracovišti.

Vstup po registraci a zaplacení poplatku za občerstvení 200 Kč

Barbora Wachtlová

COO v Green Fox
Academy
Bára studovala business a
založila i svou vlastní
vzdělávací organizaci pro
děti. Dnes stojí v čele
české pobočky Green Fox
Academy a řekne vám
více o budoucím vývoji
pracovního trhu.
 

https://www.greenfoxacademy.cz/partneri/hr-workshop
https://www.greenfoxacademy.cz/partneri/hr-workshop

