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TALENT PLANTATION
Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram

A program időtartama: 2018 május - december
 

Mit nyújt a Talent Plantation Tehetségprogram a résztvevőknek:
• gyakorlati vezetői ismeretek és készségek
• 600 000 Ft értékű tréningsorozat
• bemutatkozási lehetőség a programban résztvevő szakmai partnereknek és szponzoroknak
• lehetőség a Talent Plantation – Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram: 
„A jövő sikeres vezetője” oklevél megszerzésére
• részvétel a partnerek által kínált szakmai programokon
• mentori támogatás magas szintű vezetőktől
• teljes körű hozzáférés a Human Telex Consulting Digitális Tréning Filmtárához a 
Talent Plantation Program ideje alatt

Jelentkezés feltétele: 
• életkor: 21-30 év
• megkezdett vagy befejezett felsőfokú tanulmányok
   pályázati anyag benyújtása 2018. március 31-ig, melynek tartalma: adatlap, két írásos ajánlás,
   motivációs videó és esszé

A Tehetségprogram célja nem tárgyi tudás vagy vezetéselmélet oktatása. Az egy 
év során  gyakorlatban alkalmazható tapasztalatok átadására építünk, a jövőbeli 
vezetői munkához szükséges kompetenciák,  képességek fejlesztését célozzuk.  A 
végzettségre vagy folyamatban lévő tanulmányok típusára, szakirányára nézve 
nem fogalmazunk meg elvárásokat, a Tehetségprogram bármilyen felsőfokú 
háttérrel pályázható.

Kompetenciafejlesztő tehetségprogram 21-30 év közötti egyetemi 
vagy főiskolai hallgatóknak, frissdiplomásoknak, akik vezetői 
ambíciókat éreznek magukban és a jövőben komoly eredményeket 
szeretnének elérni, sok emberre szeretnének hatással lenni.

Mit nyújt a Tehetségprogram a Szakmai Partnereknek és Szponzoroknak:
• megjelenés a programhoz kapcsolódó online és offline felületeken, szóróanyagokon,
• és a Talent Plantation Konferencián
• kapcsolat gyakorlatorientált, friss tudású, ambiciózus munkaerőhöz
• saját szervezeten beüli projektmunka kiírása (24-48 óra/ 3 hónap), melyen bizonyos 
résztvevőkkel közösen dolgozhatnak – lehetőség a kölcsönös szimpátia megteremtésére
• lehetőség a kiválasztott résztvevők által benyújtott pályázati anyagokba való betekintésre 
• megjelenés az októberi Szakmai Klubon
• részvétel a programot záró Talent Plantation rendezvényen



TALENT PLANTATION
Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram

TEMATIKA
03. 15.

Témák

Időzítés
03.31    Jelentkezési határidő
    Kitöltött adatlap, ajánlások, motivációs videó, esszé
04.16-ig    Pályázatok elbírálása
    A bizottság feldolgozza és értékeli a beérkezett 
    munkákat és anyagokat 
05.10-11-12   1. modul (nyitás)
06.29-30    2. modul
08.24    3. modul
09.13-14    4. modul
10.18-19    5. modul
12. 07-08    6. modul (zárás)

Önismeret

A csapat működése 
és a helyem a csapatban

Asszertív 
kommunikáció
Karriermenedzsment
 

Személyiségtípusok, ki vagyok én és milyen hatással 
vagyok a környezetemre
Csoportdinamika és döntéshozás, csoportfejlődés 
szakaszai,visszajelzés
Kommunikációs önismeret, asszertív megoldásokat 
konkrét helyzetek és gyakorlatok
Mozgatórugók és döntések személyes szakmai életu-
tunkban, segítség az egyéni karrierút definiálásában
Tárgyalás valódi jelentőségének és stratégiáinak 
megértése, egyéni fejlődési lehetőségek tudatosítása

Tárgyalás- és 
érveléstechnika, 
befolyásolás

Teljesítménymenedzsment 
Teljesítményértékelés fő szempontjainak, teljesítményt 
befolyásoló tényezők megismerése, eszközök a munkatársi 
teljesítmény fejlesztéséhez

Konfliktuskezelés Problémahelyzetek kezelésének főbb stratégiáinak 
és szituációnkénti alkalmazásának elsajátítása, a konfliktus 
szintjeinek megismerése és azonosítása

Vezetői stílusok és 
helyzetfüggő vezetés

Különböző vezetési stílusok és a helyzetfüggő 
vezetés modelljének megismerése, stílusok hatékonyságának 
és alkalmazhatóságának pontosabb ismerete

Prezentációtechnika
és meggyőzés

Saját verbális és nonverbális erőforrások azonosítása, 
előadói technika fejlesztése gyakorlati elemekkel

Az általunk vezetett tréning alkalmak mellett a partnereink által kínált egyéb szakmai programok 
(pl.: céglátogatás, tematikus előadás, kerekasztal beszélgetések, stb.) is a folyamat részét képzik 
és a megadott időpontok keretein belül valósulnak meg. Ezen felül Szakmai Klub események is 
színesítik a programot, melyek fő célja az ismerkedés és kapcsolatépítés a program többi 
szereplőjével, korábbi résztvevőkkel és inspiráló előadókkal.



MIT AJÁNLUNK

A Talent Plantation Programban való részvétel a pályázat útján bekerülő résztvevők számára 
ingyenes, Szakmai Partnereink számára 200.000 Ft + ÁFA, Szponzorainknak 400.000 Ft + ÁFA 
és saját munkaerőt Delegáló Partnereink számára pedig 600.000 Ft + ÁFA díjhoz kötött.

Szakmai Partnereinknek, Szponzorainknak 
és saját munkaerőt Delegáló Partnereinknek

Szakmai 
partner Szponzor

megjelenés a Talent Plantation weboldalon 
Szakmai Partnerként

lehetőség a nyertes pályázati anyagokba 
való betekintésre

 
megjelenés a Talent Plantation összes 
nyomtatott, írásos anyagán

 
részvétel a Human Telex Consulting által 
szervezett Talent Plantation Konferencián

 
részvételi lehetőség az októberi Szakmai 
Klubon

saját, megnevezett munkaerő delegálása 
a programba

projektfeladat kiírásának lehetősége
(24-48 óra, 3 hónap alatt)

saját szervezésű Szakmai program, mely 
által a résztvevők jobban megismerik a 
szervezetet és annak tevékenységét

Delegáló 
Partnerek



Human Telex Consulting – TALENT PLANTATION
www.htconsulting.hu

Projekt vezető: Juhász Lili (juhasz.lili@htconsulting.hu)
Szakmai vezető: Busch Beáta (busch.beata@htconsulting.hu) 
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