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Umiejętność zadawania pytań  to jedna z
kluczowych kompetencji
komunikacyjnych. 
- No przecież zadaję pytania zamknięte,
otwarte - moglibyśmy powiedzieć, ale czy
to wystarczy w pracy oficera compliance,
który stale skupiony jest na do szukaniu
odpowiedzi? Z jednej strony chodzi o to,
by innym zadawać dobre pytania, a z
drugiej strony i sobie, tak aby osiągnąć
stawiane przez organizację cele. 
Dobre pytania? A które to? Jesteś w
stanie wskazać choć jedno pytanie, które
zdarzyło Ci się zadać i nie należało do tych
najlepszych (dobrych)?

Podczas warsztatów będę skupiała się na
tym, aby umożliwić Ci bardziej zbudować
swoją świadomość w obszarze
problematyki zadawania dobrych pytań i
pogłębiania informacji) o tym, jak
zadajesz pytania, jaki to ma wpływ na
osiągane i oczekiwane rezultaty.  

PYTANIA

Projektując te warsztaty bazowałam
przede wszystkim na swoim
doświadczeniu, wiedzy i umiejętnościach,
które uzyskałam pracując jako jako
wieloletni dochodzeniowiec przy
sprawach karnych gospodarczych, jako
coach i osoba, która na co dzień wspiera
oficerów compliance w realizowaniu ich
obowiązków. 

Jeżeli podczas warsztatów oczekujesz
prezentacji, teorii, którą możesz
przeczytać w książkach - to te warsztaty
nie są dla Ciebie.  

Nie oznacza to, że nie będę odwoływała
się to teorii. Będę, ale od innej strony. Na
pewno będzie bardzo  praktycznie,
interaktywnie, kreatywnie, ... i nie będzie
komfortowo - mój główny cel to
wyprowadzić Cię ze strefy komfortu. Po
co? Jakie to ma znaczenie w doskonaleniu
zadawania pytań? Dowiesz się na
warsztatach. 

Zapraszam
Katarzyna Wojtaszyn 



Zapisz się na
warsztaty 

Zapoznaj się z Regulaminem
świadczenia usług i Polityką prywatności

Wypełnij formularz

Opłać udział w szkoleniu na podstawie
faktury pro-forma

W wyznaczonym terminie dołącz do
warsztatów za pomocą linku, który
otrzymasz na e-mail 

Pytania w pracy oficera compliance
3 kwietnia 2023 r., godz: 10:00-14:00
online
Cena: 450 zł brutto

Do zobaczenia

https://heyzine.com/flip-book/c9c172bce8.html
https://heyzine.com/flip-book/d1e7be0f91.html
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=BBGqhFIFl0iUIPndA1LaywG5sai0PtFFrpD2GzUXLC9UOExKRU1FNE1CWlRLRU5IUEhZV0k4SFY4MS4u


51-169 Wrocław
ul. Rafała Wojaczka 5/94

kontakt@between-choices.com
+48 609 810 058


