
Joanna Kaszubowska
trener współpracujący     

_________
Wykształcenie:
_____________
Wykształcenie wyższe zdobyła w 2004 roku, na Politechnice Gdańskiej. Dodatkowo w 2007 roku ukończyła podyplomowe studia z zakresu zarządzania 

projektami, przy tej samej uczelni. W 2008 roku uzyskała certyfikat umiejętności trenerskich.

_______________
Doświadczenie zawodowe:
_______________________

2010 do chwili obecnej                    Współwłaściciel portalu internetowego

2009 do chwili obecnej                     Trener, coach we własnej firmie szkoleniowo-doradczej

2007 do chwili obecnej                    Kierownik działu rozliczeń z klientami w międzynarodowej firmie

2002 - 2007                                      Pracownik działów controllingu oraz finansowych

___________________
Wiedza i umiejętności:
___________________
Jest ekspertem w dziedzinie szkoleń miękkich, w szczególności w zarządzaniu zasobami ludzkimi oraz budowaniu relacji w biznesie. Uczestniczy w

projektach rozwojowych firm mających na celu kształcenie umiejętności ich pracowników, w tym kadry menedżerskiej. Prowadzi sesje coachingowe

pomagajace jej Klientom osiągać cele, wykorzystywać mocne strony i określać ścieżki rozwoju. Współpracuje z licznymi organizacjami, dla których

przygotowuje programy szkoleń, opracowuje materiały oraz prowadzi szkolenia. Jej pracy towarzyszy zaangażowanie oraz doświadczenie w

umiejętnościach związanych z pełnieniem funkcji menedżerskich, prowadzeniu własnej firmy szkoleniowo-doradczej oraz współtworzeniu portalu

internetowego, którego celem jest również organizacja szkoleń. Obecnie, prócz prowadzenia projektów o charakterze komercyjnym, spełnia się jako trener

oraz doradca/coach w ogólnopolskim projekcie „Inwestycja w Kadry 3”.

Do jej Klientów należą: Grupa LOTOS S.A., Gemius S.A., Kronospan Szczecinek, Polkomtel S.A., Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”,

Wydawnictwo Forum, Real.Com, Biuro Consultingowo-Handlowe Gwarancja, Easyjob Sp. z o.o., Ewesa Studio Promocji i PR, Polska Giełda

Pracy, Eduinnowacja, Urząd Marszałkowski w Gdańsku, WYG International

Realizowała także coaching dla: Emka 5 Biuro Rachunkowości, PCE Marmołowski, Ewesa Studio Promocji i PR, Easyjob Sp. z o.o., Fundacja 

Gospodarcza w Gdyni, Madar Sp. z o.o., Niemann Sp. z o.o., BCS Kompleksowa Obsługa Biznesu, Apteka Dla Ciebie, Polkar, Klinker-Bau Sp. z 

o.o., First

_______________________
Wiodąca tematyka szkoleo:
_______________________
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Profesjonalna Obsługa Klienta, Budowanie relacji w biznesie, Warsztaty dla kadry menedżerskiej, Motywowanie 

pracowników, Efektywna komunikacja w firmie, Zarządzanie w oparciu o kompetencje, Budowanie zespołu


