Το Dna του Επιτυχημένου Εσωτερικού Ελεγκτή
Περνώντας από τον Έλεγχο στον αυτο-έλεγχο
Δημήτρης Τσούχλος

9 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2019

9:00-16:00

CPE’s:

7

Στόχος Σεμιναρίου
Σε όσους επιθυμούν να αναπτύξουν προσωπικές δεξιότητες τέτοιες που όχι μόνο θα βελτιώσουν την απόδοσή τους
και θα ενισχύσουν τα αποτελέσματά τους, αλλά ταυτόχρονα θα τους δώσουν και πολύ ικανοποίηση από την πορεία.

Σε ποιους απευθύνεται
Με την ολοκλήρωση αυτού του σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες θα μπορούν:
• Να εντοπίζουν και να δίνουν αξία στις προσωπικές τους δυνάμεις και ποιότητες
• Να αξιοποιούν τα παραπάνω με επιμονή και υπομονή για την επίτευξη των στόχων τους
• Να αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις και τα εμπόδια που συναντούν στο δρόμο τους, ως ευκαιρίες για ανάπτυξη, μάθηση, ενδυνάμωση
• Να αναπροσαρμόζουν την πορεία τους, για να επιτύχουν το στόχο τους

Περιγραφή Σεμιναρίου
Ένα άκρως ενδυναμωτικό workshop που δίνει εργαλεία και τεχνικές στον επαγγελματία που θέλει να πετυχαίνει
ακόμη και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Σε αυτό το workshop θα βρούμε τρόπους που θα ενισχύουν την προσωπική μας δύναμη και θα προσθέτουν μια νέα οπτική στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε και ερμηνεύουμε τα
όσα συμβαίνουν γύρω μας. Θα μάθουμε ποια είναι η «στόφα» του πρωταθλητή, πότε το στρες είναι χρήσιμο, πώς
μπορούμε να βελτιωθούμε αξιολογώντας τα αποτελέσματα της προσπάθειας και πώς θα συνεχίσουμε να κοιτάμε
μπροστά.
Με αυτόν τον τρόπο θα μάθουμε να ενεργούμε δυναμικά και να ξεπερνάμε τις προσωπικές μας αντιστάσεις,
τις δυνάμεις εκείνες που αναστέλλουν την αξιοποίηση του δυναμικού μας, δημιουργώντας μια νέα «εργαλειοθήκη» που έρχεται να συνδεθεί με τη δική μας δύναμη και να μας δώσει μια προστιθέμενη αξία που θα
ανεβάζει συστηματικά το επίπεδο της ενέργειας και της ικανοποίησής μας.

Το Dna του Επιτυχηµένου Εσωτερικού Ελεγκτή

Βιογραφικό Εισηγητή
O Δημήτρης Τσούχλος (MSc) είναι Master Executive Coach πιστοποιημένος από το Center
for Advanced Coaching (CAC/USA), το Society of Organizational Learning του ΜΙΤ (SOL
Global Coaching Network) και την IMPACT. Είναι κάτοχος ΒΑ στην ψυχολογία & κοινωνιολογία και MSc στην διοίκηση επιχειρήσεων από το Syracuse University (NY/USA).
Έχει εργαστεί για πάνω από 25 χρόνια σε σημαντικές Ελληνικές και πολυεθνικές εταιρίες
στον χώρο της διαφήμισης και των τηλεοπτικών καναλιών κατέχοντας C-level θέσεις, ενώ
παράλληλα έχει συνεργαστεί για πάνω από 20 χρόνια με το ΑΚΜΑ (Αθηναϊκό Κέντρο Μελέτης του Ανθρώπου), ένα από τα σημαντικότερα κέντρα Συστημικής θεραπείας και εκπαίδευσης στην Ευρώπη,
ως συντονιστής ομάδων ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης.
Τα τελευταία 6 χρόνια έχει συνδεθεί ως Coach με ανθρώπους από πολλούς κορυφαίους Οργανισμούς όπως
οι AB ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ, AIA (ATHENS AIRPORT), ALFITON, ASTRA-ZENECA, BIC, BP, CITIBANK, COCA-COLA 3E,
COSMOTE, COSMΟΤΕ-TV, ELPEN, FIRST DATA, FRANMAN, GERMANOS, INTERAMERICAN, KOSMOCAR, L’OREAL,
MARINETRAFFIC, MEDTRONIC, MONDELEZ, MSPS, ΝΝ, NOVARTIS, OMEGA PHARMA, P&G, PEPSICO, SCA, SEB,
TECHNOMAR, TELEPERFORMANCE, ΤΝΤ Skypak, VOLVO CAR HELLAS, Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί (ΕΕΔΕ, ΕΙΑΣ,
EIEE, OTE Academy), Πανεπιστήμια (ΟΠΑ, ΠΑ.ΠΕΙ), ΜΚΟ (ΚΕΘΕΑ) κ.ά. και έχει πετύχει μαζί τους αποτελέσματα

που εκπλήρωναν –και πολλές φορές ξεπερνούσαν- τους στόχους και τις προσδοκίες τους.

Κόστος
€ 180
€ 150 (Μέλη ΙΕΕΕ)

Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί
από τον ΟΑΕΔ (Πρόγραμμα ΛΑΕΚ).
Προθεσμία υποβολής έως 28/3/2019

Τόπος διεξαγωγής
Γραφεία ΙΕΕΕ
3ης Σεπτεμβρίου 101,
Αθήνα 10434 (Σταθμός: Βικτώρια)

Εγγραφές – Πληροφορίες: τηλ. 210 8259504, fax: 210 8229405, e-mail: info@hiia.gr

