
Koriste se moderne metode rada: studije slučaja, rad u grupama, 
world caffe, igranje uloga, predavanje, prezentacija, 
video isječci, brainstorming, demonstracije i sl. TEME:

NAMIJENJENO:

Što su to promjene i njihova uloga u današnjem 
poslovanju
Sposobnost upravljanja promjenama 
Preuzimanje odgovornosti za provođenje promjena
Reakcije na uvođenje promjena 

Namijenjeno svim zaposlenicima i voditeljima 
koji se suočavaju sa svakodnevnim promjenama 
na radnom mjestu i tržištu kako bi lakše razumjeli 
utjecaj promjene, mogli prepoznati i odgovoriti na 
otpor i reakcije te  povećali učinak i motivaciju. 

ŽNACIN RADA:

UVJETI:

Program se provodi u profesionalno opremljenom 
prostoru jezično edukativnog centra Didasko u Čakovcu, 
Športska ulica 6a.  

Što i KAKO
u promjenama

TRAJANJE:  6 školskih sati, od 09 do 14 sati

Neprekidne promjene bitno utječu na naše poslovanje i na 
naš život. Mijenja se tehnologija, tržište, konkurencija...

Pandemija Covid-19 također bitno mijenja pristup našem 
radu i opstanku. Zaposlenici, voditelji, vlasnici diljem svijeta 
suočavaju se s potrebom za snažnom prilagodbom 
novonastalim okolnostima.

PREDAVAČICA: Mr. sc. Asja Lajtman Bosilj, poslovna savjetnica i trenerica, direktorica tvrtke Avus d.o.o. za poslovne 
usluge, organizaciju edukacija i razvoja zaposlenika, certificirana trenerica poslovnih edukacija u programu 
verificiranom od Ministarstva obrazovanja i licencirana savjetnica za provođenje NBI      upitnika preferencija pri 
razmišljanju. Uz dugogodišnje radno iskustvo na menadžerskim pozicijama ima i bogato iskustvo u održavanju 
internih i eksternih edukacija na području razvoja mekih vještina. Članica je Centra poduzetnica i konzultantica 
EBRD.  Surađuje s mnogim renomiranim tvrtkama i ima bogato iskustvo u održavanju edukacija iz područja 
vještina vođenja, prodaje, razvoja kompetencija i ljudskih resursa. Održala je niz edukacija za renomirane 
proizvodne i uslužne tvrtke u kojima koristi praktične primjere. Voli raditi u pozitivnoj 
i opuštenoj atmosferi.

E: asja.lajtman@avus.hr  M: +385 91 477 6234
E: didasko@didasko.com.hr   M: +385 99 259 1701

Prijave i informacije

www.didasko.biz

TM

Kako se lakše prilagoditi i iskoristiti promjenu

Kroz najsuvremenije metode rada, praktične primjere i stvarne 
studije slučaja možete steći potrebna znanja i vještine koje Vam 
pomažu u uspješnom svladavanju ovih zahtjevnih poslova.

Faze u procesu upravljanja 
promjenama
Razlozi otpora promjenama
Smanjivanje otpora promjenama
Kako se uhvatiti ukoštac s promjenama na 
poslu i svakodnevnom životu 


