
Realizacji siebie - w roli organizatora i kreatora rozwoju lokalnego środowiska 
trenersko-konsultancko- coachingowego

Intensywnego rozwoju – dzięki poznawaniu różnorodnych trendów na rynku szkoleń, ciekawego know-how,
bezpłatnemu udziałowi w 40 godzinach warsztatów rocznie, dostępowi do szkoleń w niższych cenach 
Personal Brandingu - budowania marki osobistej w lokalnym środowisku osób profesjonalnie
zajmujących się wspieranie rozwoju kompetencji ludzi (trenerów, coachów, konsultantów, HR
menedżerów,psychologów,   doradców zawodowych, etc.)
Networkingu - stworzenie wokół siebie dużej sieci kontaktów biznesowych, które przekładają się na  
realne rozwiązania zawodowe 

Wychodząc na przeciw potrzebom integracji, rozwoju oraz współpracy trenerów, konsultantów i coach’ów
w całej Polsce, Stowarzyszenie Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK zaprasza trenerów pracujących
dla biznesu, do dołączenia do naszego Zespołu jako:

KOORDYNATOR REGIONALNEGO KLUBU
TRENERÓW ZARZÄDZANIA MATRIK

w 4 lokalizacjach:
we Wrocławiu, Poznaniu, Olsztynie lub w Opolu.

Wszystkich chętnych zapraszamy do odwiedzenia naszej strony www.matrik.pl

do kontaktu z Biurem angelika.stapor@matrik.pllub bezpośrednio z Członkiem

Zarządu odpowiedzialnym za Regionalne Kluby Trenerów andrzej.saczek@matrik.pl

OPIS STANOWISKA:

Zadaniem tej osoby jest otworzenie i koordynowanie działań
klubu trenerów w swoim mieście / województwie we współpracy
z wybranym przez siebie Asystentem/Asystentką

• przedstawienie mini-biznesplanu dla działalności klubu
• organizowanie spotkań Klubu raz w miesiącu
• pozyskiwanie trenerów do prowadzenia warsztatów            
  merytorycznych
• zapraszanie uczestników i poszerzanie grona
  Sympatyków Klubu
• rozliczanie finansowe spotkań Klubu
• promowanie Stowarzyszenia w swoim regionie
• pozyskiwanie do Stowarzyszenia nowych Członków
• bieżąca współpraca z Zarządem i Biurem Stowarzyszenia
• opcja dla chętnych: organizowanie 1-2 w roku
  Regionalnego Zjazdu Trenerów

ZAPRASZAMY DO ZGŁASZANIA SIØ:

• trenerów z minimum 5-letnim            
  doświadczeniem w zawodzie, pracujących  
  dla biznesu
• sprawnych organizatorów, networkerów,  
  promotorów
• osób gotowych w każdym miesiącu        
  przeznaczyć określoną ilość czasu na    
  działania Klubu
• praktyków w poruszaniu się po portalach
  społecznościowych w celu komunikacji/  
  promocji
• osób chętnych do przystąpienia do grona
  Członków Stowarzyszenia MATRIK
• osób pozytywnie zakręconych na punkcie  
  rozwoju siebie i innych.

BYCIE KOORDYNATOREM KLUBU DAJE WIELE KORZYŚCI

I DUŻE MOŻLIWOŚCI:


