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První den Lean ledershipu pro manažery a vedoucí pozice školíme v Praze (21.3.2023), 
Brně (22.3.2023) a Hradci Králové (23.3.2023).

Přihlášení pro účast na první den provádějte prosím zde: https://inovacedofirem.cz/leta-
ky/leadership_manazer_1.pdf

Navazující školení Lean leadershipu pro získání hlubších dovedností zejména v oblasti 
komunikace a vedení týmu
Školení je zaměřeno na rozvoj komunikačních dovedností leadera s cílem komunikaci 
řídit tak, aby tým dosahoval kýžených cílů
Zaměříme se na jednotlivé styly komunikace a jejich vzájemné propojení a souvislosti
Poukážeme na důležitost neverbální komunikace jako podporu mluveného slova
Naučíme vás efektivně získávat informace během hovoru s týmy i zákazníky pro rozvoj 
vztahů
Ukážeme si, jak rozvíjet týmy vhodným rozdělením rolí, stanovením smysluplných cílů a 
nastavením měření dílčích výsledků
Ujasníte si svůj aktuální styl vedení a dáme vám tipy na zlepšení manažerské role
Procvičíte si překonávání námitek a řešení konfliktů

ŠKOLENÍ LEAN LEADERSHIP 
PRO MANAŽERY A 
VEDOUCÍ POZICE 2

O školiteli:
Petr Peniška
Lean specialista, psychoog, univerzitní profesor
20 let zkušeností s lektorováním a koučovánám
Vedoucí výcvikových a poradenských projektů
Spoluautor knihy Práce s lidmi

KLIKNI PRO PŘIHLÁŠENÍcena: 4 200,-

O SPOLEČNOSTI INOVACE DO FIREM S.R.O.

ZMĚNAMI VÁS PROVEDEME OD NÁVRHU PO REALIZACI VČETNĚ POTŘEBNÉ DOKUMENTACE
Nastavíme dlouhodobé cíle společnosti pro růst firmy, případně řešení krizí. Poskytujeme dlouhodobou 
spolupráci k zavedení Lean managementu a řízení změn v organizaci. Optimalizujeme operativní  
a projektové řízení. Revidujeme kalkulace a zavádíme úsporná opatření.  Automatizujeme procesy ve 
výrobě, logistice a údržbě. Digitalizujeme administrativu a dokumentaci v provozu. Implementujeme 
postupy produktových inovací. Zlepšujeme procesy ve výrobě, logistice, údržbě a službách. Poskytujeme 
služby vzdělávání pro manažery, projektové manažery, pracovníky výroby, technologie, kvality, údržby, 
logistiky, administrativy a IT. Nabízíme mentoringové programy pro rozvoj týmů a klíčových zaměstnanců.  
Pořádáme teambuildingové akce. Našim cílem je zvyšovat konkurenceschopnost firem a snižovat 
nepotřebné náklady.

Kontakt:
Lucie Horutová
Asistentka
INOVACE DO FIREM s.r.o.
Piletická 486/19, Věkoše
503 41 Hradec Králové
+420 704 972 324
asistent@inovacedofirem.cz
www.inovacedofirem.cz
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