
First Time
Manager

Przełom w zarządzaniu
zespołami zdalnymi i hybrydowymi



Szanowni Państwo,

W imieniu zespołu Kingmakers Academy i Skillscrafters mamy przyjemność zaprosić 
Państwa do wzięcia udziału w nowej generacji programu dla początkujących liderów i osób 
przygotowywanych do wejścia w rolę menedżera, którzy potrzebują praktycznej wiedzy
i narzędzi z obszaru zarządzania zespołem.

First Time Manager to propozycja dla osób, które chcą zwiększyć skuteczność zespołów 

dzięki najlepszym technikom zarządzania ludźmi i ich talentami oraz efektywnej 
komunikacji również w kanałach zdalnych takich jak zoom, teams, slack czy inne platformy 
komunikacji.

Umiejętność zarządzania zespołami zdalnymi i hybrydowymi w sytuacjach częstych zmian, 
niepełnej informacji i krótkich terminów realizacji pozwala na odpowiednie rozłożenie sił
i maksymalne wykorzystanie potencjału poszczególnych członków zespołu.

Program ten jest bezpośrednią odpowiedzią na wyzwania, z którymi mierzą się osoby 
wchodzące w rolę lidera i zarządzające zespołami rozproszonymi. Jest również sumą 
wieloletnich doświadczeń trenerów Kingmakers, którzy mają ponad 5 000 wychowanków 
wśród liderów i menedżerów z różnych branż.

Zapraszamy do wzięcia udziału w najnowszej edycji programu First Time Manager, 
pierwszego kroku do świadomego i skutecznego przywództwa!

Anna Pyrek Szymon Herbeć
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Program First Time Manager
Pierwsza taka inicjatywa rozwojowa dla
początkujących menedżerów uwzględniająca
wyzwania zarządzania zespołami zdalnymi
i hybrydowymi.



Program First Time Manager
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kompendium sprawdzonych narzędzi i wiedzy,
dających praktyczne wsparcie w nowej roli.

First Time Manager to wyjątkowe na rynku szkoleniowym połączenie praktycznej wiedzy, 
narzędzi nauki online i doświadczonych trenerów. Co je wyróżnia?

First Time Manager to program dla:

osób, które zostały właśnie awansowane i są w trakcie zmiany swojej roli w zespole
ze współpracownika na lidera,

�

kierowników, menedżerów i liderów, którzy chcą poznać nowe techniki zarządzania
w środowisku zdalnym i ich zespoły są rozproszone,

�

specjalistów przygotowywanych do awansu na stanowisko menedżerskie,�

menedżerów, chcących zwiększyć efektywność swoich zespołów i wykorzystywać 
komunikację wzmacniającą autonomię, poczucie kompetencji i sensu wśród pracowników.

�

Inicjatywa rozwojowa dla początkujących menedżerów uwzględniająca wyzwania 
zarządzania zespołami zdalnymi i hybrydowymi.

Intensywna formuła opracowana z myślą o nowomianowanych menedżerach
i osobach przygotowywanych do awansu, którzy cenią sobie indywidualne 
podejście - ponad 21,5 godzin zajęć, w tym: warsztaty online lub stacjonarne, 
wsparcie trenerów, materiały online oraz action learning.

Merytoryka zajęć opracowana na bazie doświadczenia praktyków
o najwyższym stopniu akredytacji ICF MCC oraz współpracy z ponad 5 000 
menedżerami i liderami, którzy są wychowankami naszych trenerów.

Praktyczne materiały szkoleniowe w formie online oraz tradycyjnej.

Wsparcie trenera podczas trwania całego programu.
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Uczestnicy programu dowiedzą się:

Jak zmienić swój sposób myślenia: od zarządzania sobą do zarządzania innymi
i zrozumienia osobistych wyzwań wynikających z tej zmiany?

�

Jakie specyficzne wyzwania menedżerskie pojawiają się w modelu pracy zdalnej
i hybrydowej?

�

Jakie są niezbędne kompetencje i postawy w poszczególnych rolach menedżera: lidera, 
kierownika i mentora?

�

Jak wspierać pracowników w adaptacji do nowych form pracy, by wyzwolić ich pełen 
potencjał w zwinnej i hybrydowej organizacji?

�

Jak połączyć wiedzę, osobowość i motywację pracowników z komunikacją rozwijającą 
autonomię, poczucie kompetencji i sensu?

�

Czym jest Employee Experience i jaką daje perspektywę do oceny jakości zarządzania 
ludźmi?

�

Jak radzić sobie z komunikowaniem celów, wyznaczaniem kierunku i nadawaniem sensu?�

Jak dbać o wyniki zespołu? Jak monitorować bez kontrolowania?�

Program First Time Manager 
pozwala rozwiązywać 
konkretne problemy!

First-Time Manager nie jest szkoleniem – jest 
kompleksowym programem rozwoju i wsparcia 
menedżerów i młodych liderów. Stawia czoła 
wyzwaniom, z którymi każdego dnia mierzą się 
jego uczestnicy.

Agnieszka Kropacz 

Opiekun merytoryczny programu, trener Skillscrafters
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Rozwój liderów i firm, który działa

4 warsztaty prowadzone przez trenerów i praktyków biznesu w grupach max 16 osób. 
Zajęcia obejmują: możliwość poznania i przećwiczenia konkretnych narzędzi, a także 
wymianę doświadczeń i autorefleksję wokół własnej roli menedżerskiej i stylu 
zarządzania,

�

action learning – sesje grupowe pozwalające na  rozwiązywanie indywidualnych 
dylematów i uczenie przez doświadczenie,

�

pre i post-worki – zadania do wykonania przed i po warsztacie, pozwalające na osobiste 
refleksje i umożliwiające praktyczne przetestowanie nowych narzędzi zarządczych,

�

pigułki wiedzy – w formie pdf oraz wideo, które pokazują szerszy kontekst narzędzi i 
pozwalające na asynchroniczną pracę podczas trwania programu,

�

webinary - dodatkowe praktyczne warsztaty omawiające zagadnienia budowania 
autorytetu lidera w zespole i organizacji oraz filary zarządzania zdalnego.

�

Program zawiera:

Nasze programy i produkty działają, ponieważ bazują na najlepszych praktykach
i materiałach szkoleniowych stworzonych przez doświadczonych coachów i trenerów.

W przeciwieństwie do tradycyjnego podejścia, które traktuje naukę i pracę jako rozłączne 
elementy, rozwiązania Kingmakers and Skillcrafters łączą te dwa światy oraz dostarczają 
menedżerom przestrzeń do rozwiązywania praktycznych problemów biznesowych
i poznawania sprawdzonych narzędzi.

Miękkie umiejętności prowadzą 
do twardych rezultatów!
Kompetencje miękkie, takie jak efektywna komunikacja czy 
inteligencja emocjonalna, dają dzisiaj menedżerom ogromną 
przewagę gdy zarządzają zespołami zdalnymi. Szkolenie 
pozwoliło mi uporządkować i uzupełnić wiedzę, którą 
wcześniej zdobywałam w praktyce, nierzadko ucząc się na 
własnych błędach.

Agnieszka Rzepka
Customer Service Manager (EAST HUB) w Cargill
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Nie czekaj tylko już dziś zarezerwuj swoje miejsce w grupie i zapewnij sobie dostęp do 
praktycznych narzędzi i trenerów, którzy pomogą Ci zostać świetnym menedżerem
i liderem!

Zarezerwuj swoje miejsce już dziś! 

Dlaczego warto?

Decydując się na udział w programie First Time Manager w Kingmakers™ Academy 
otrzymujesz:

solidną dawkę aktualnej wiedzy i praktycznych narzędzi do zastosowania
od razu po warsztacie, które pomogą Ci uniknąć poważnych błędów, ale też 
pokażą jak zarządzać sobą w procesie zmiany roli,

dynamiczny proces edukacji online, inspirujący do poszerzania wiedzy oraz 
stosowania poznanych narzędzi w praktyce, który zapewni efektywne 
wykorzystanie czasu szkolenia oraz umożliwi naukę asynchroniczną.

wsparcie trenerów będących do dyspozycji uczestników podczas całego 
programu, którzy od wielu lat wspierają polskich liderów w osiąganiu rezultatów 
biznesowych,

Dla osób, które dokonają pełnej wpłaty za 
szkolenie do 2 września 2022, oferujemy 
200 zł rabatu a cena szkolenia wyniesie

Regularna cena szkolenia online to 2 900 zł 

netto za osobę.

Do rezerwacji miejsca zapraszamy na 
stronę www.kingmakers.academy/ftm

2 700 zł netto za osobę 
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Masz pytania?

Skillscrafters™

Skillscrafters™ to programy szkoleniowe, które powstały w oparciu o doświadczenia 
coachów, trenerów biznesu i przede wszystkim praktyków z Kingmakers™. Dostarcza 
sprawdzone rozwiązania i koncentruje się na rozwoju kadry menedżerskiej na różnych 
szczeblach zarządzania. Porusza najbardziej aktualne tematy i adresuje wyzwania, z którymi 
mierzą się managerowie w swojej pracy.

Agnieszka Kropacz
Opiekun merytoryczny programu, 
trener Skillscrafters

+48 730 130 853

agnieszka.kropacz@kingmakers.pl

www.kingmakers.academy/ftm


