ogłasza rekrutację do

1. PROGRAMU ROZWOJOWEGO
PRZYWÓDZTWA KOBIET W ŚRODOWISKU MIĘDZYNARODOWYM

WOMEN’S LEADERSHIP
IN MULTICULTURAL
ENVIRONMENT

Czemu chcemy Ciebie zaangażować w ten program?
Naszym celem jest ułatwienie awansu i zwiększenie
liczby liderek w środowisku międzynarodowym.
Logistyka to branża, której działalność oparta jest
o te same standardy funkcjonowania bez względu
na szerokość geograficzną. Twoje kompetencje
logistyczne nie różnią się niczym od kompetencji
Twoich koleżanek i kolegów ze świata. Jednakże

jest jeden obszar, który wyróżni Cię na tle innych
i pozwoli skutecznie pracować w środowisku
międzynarodowym, negocjować kontrakty czy
zarządzać pracownikami i motywować zespoły
złożone z ludzi o różnych kulturach. To umiejętność
rozpoznania różnic kulturowych i poruszania się
między nimi w sposób skuteczny i motywujący.

Dlaczego warto wziąć udział w naszym programie?
Oferujemy Ci unikatową wiedzę i doświadczenie
z przywództwa kobiet w branży logistycznej
w środowisku wielokulturowym. Po naszym programie
będziesz liderką, która swoją wiedzą pokona
największe kulturowe bariery i uprzedzenia. Chcemy
otworzyć Ci drzwi do międzynarodowej ścieżki
kariery. Polityka różnorodności i braku wykluczeń to
nie tylko hasła, ale realnie realizowane strategie, które
potrzebują liderów i menedżerów posiadających

określone kompetencje. Wiedza, którą u nas pozyskasz
to umiejętności, które ułatwią Ci pracę jako lidera
na rynkach i w organizacjach międzynarodowych.
Dzięki unikalnym kompetencjom będziesz w stanie
lepiej negocjować kontrakty, prowadzić procesy
rekrutacyjne, budować systemy motywacyjne, a także
zarządzać zmianą w zróżnicowanym kulturowo
środowisku.

Kto podzieli się z Tobą wiedzą i doświadczeniem?
Program prowadzi Ellina Lolis – menedżerka
o pochodzeniu wielokulturowym mówiąca biegle
w czterech językach, która od początku swojej
kariery związana jest z branżą logistyczną i pracuje
w środowisku międzynarodowym. Doświadczenie
zdobywała na rynkach Bliskiego Wschodu, Polski
i krajów byłej WNP. Przez ostatnie 3 lata była
wiceprezesem w międzynarodowej firmie logistycznej,
odpowiadając za jej działalność w 12 krajach.
Jest członkinią SIETAR (Society for Intercultural
Education, Training and Research) oraz ekspertem
ds. komunikacji międzykulturowej. Absolwentka
kierunku Lingwistyka i Komunikacja Międzykulturowa.
Prowadzi szkolenia i warsztaty poświęcone różnicom
kulturowym, komunikacji międzykulturowej

i zarządzaniu międzynarodowemu, pomaga rozwijać
kompetencje i inteligencję kulturową. W 2022 została
uhonorowana przez Forum Kobiet w Logistyce
tytułem i statuetką „Kobieta roku w logistyce”.

PROGRAM i HARMONOGRAM SPOTKAŃ
Lp.

Moduł

Data

Godziny spotkania/
miejsce

1

Różnice kulturowe i ich wpływ na biznes

5.10.2022

15.00-18.00 online

2

Komunikacja międzykulturowa

19.10.1022

15.00-18.00 online

3

Projekty międzynarodowe

26.10.2022

15.00-18.00 online

4

Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów

02.11.2022

15.00-18.00 online

5

Zarządzanie zespołem wielokulturowym

16.11.2022

15.00-18.00 online

6

Skuteczna rekrutacja w środowisku międzynarodowym

30.11.2022

15.00-18.00 online

7

Zarządzanie zmianą w środowisku międzynarodowym

07.12.2022

15.00-18.00 online

8

Etykieta w biznesie a zachowania kulturowe

11.01.2023

15.00-18.00 online

9

Case Studies, zakończenie i wręczenie certyfikatów

25.01.2023

Warszawa,
spotkanie stacjonarne

WARUNKI UDZIAŁU
f
f
f
f

Koszt udziału w Programie, obejmujący 9 spotkań, wynosi 4 490 PLN +23% VAT
Zgłoszenie 2 i więcej osób z jednej organizacji uprawnia do 10% zniżki
Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2022 r.
Liczba miejsc ograniczona.

KONTAKT

Beata Trochymiak
prezes Forum Kobiet w Logistyce
redaktor naczelna Pracujwlogistyce.pl
tel. 535 448 544
e-mail: beata.trochymiak@pracujwlogistyce.pl

