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A program időtartama : 2022. október - 2023. május

Mit nyújt a Talent Plantation Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram a résztvevőknek:

• vezetői ismeretek és gyakorlati készségek
• lehetőség a Talent Plantation – Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram oklevél megszerzésére
• mentori támogatás magas szintű vezetőktől
• teljes körű hozzáférés a Human Telex Consulting Digitális Tréning Filmtárához a

Talent Plantation Program ideje alatt

 Kompetencia fejlesztő vezetői utánpótlás program azoknak, 
akikre a szervezetük még sokáig számít! Fiatal tehetségeket 
várunk, akik vezetői ambíciókat éreznek magukban és a 
jövőben komoly eredményeket szeretnének elérni.   

A Tehetségprogram célja nem tárgyi tudás vagy vezetéselmélet oktatása. Az 8 hónap 
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.



TALENT PLANTATION
Vezetői Utánpótlás Tehetségprogram

TEMATIKA

Témák

Személyiségtípusok, ki vagyok én és milyen hatással vagyok 
a környezetemre

Csoportdinamika és döntéshozás, csoportfejlődés 
szakaszai,visszajelzés

Kommunikációs önismeret, asszertív megoldások konkrét helyzetek 
és gyakorlatok

Mozgatórugók és döntések személyes szakmai életutunkban, 
segítség az egyéni karrierút de�niálásában

A pszichológiai rugalmasság, az alkalmazkodás, a megbirkózás és a 
nehézségekkel való boldogulás képességének fejlesztése

Célkitűzés, visszajelzések, teljesítményértékelés, egyéni motiváció, 
mások motiválása, helyzetek és gyakorlatok

Problémahelyzetek kezelésének főbb stratégiáinak és szituációnkénti 
alkalmazásának elsajátítása, a kon�iktus szintjeinek megismerése és 
azonosítása

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

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

Önismeret

A csapat működése és a 
helyem a csapatban

Asszertív kommunikáció

Karriermenedzsment

Reziliencia

Teljesítménymenedzsment 
és motiváció

Kon�iktuskezelés

Vezetői stílusok és 
helyzetfüggő vezetés

Prezentációtechnika és 
meggyőzés

A Talent Plantation programban való részvétel a saját munkaerőt delegáló 
partnereink számára 550.000 Ft + áfa díjhoz kötött 

2022. június 30-ig történő jelentkezés esetén, utána 650.000 Ft + áfa. 



Human Telex Consulting  – TALENT PLANTATION

www.htconsulting.hu
www.talentplantation.hu

Szakmai vezető: Arendt Anna (arendt.anna@htconsulting.hu) 
Cégvezető:  Zala Ákos (akos.zala@htconsulting.hu)
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