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Magdalena Wołkowicz
partner w obszarze zwolnień monitorowanych
i career coachingu
Obszar specjalizacji:








career coaching
zwolnienia monitorowane
mentoring zawodowy
tutoring rozwojowy
trening interpersonalny
budowanie strategii marketingowych
rozwój przedsiębiorczości

Wykształcenie, kursy i certyfikaty:






studia podyplomowe: Zarządzanie Ludźmi w Firmie na Akademii Leona Koźmińskiego
certyfikowany coach w obszarze biznesu, life coachingu i coachingu kariery
posiada licencję iP Career Coach do diagnozowania potencjału zawodowego
prowadzenie diagnozy kompetencji metodą MBTI
counsellor prowadzący poradnictwo psychologiczne dla klientów indywidualnych (w trakcie
certyfikacji w Stowarzyszeniu Psychologów Chrześcijańskich)
 akademia trenera House of Skills
 Laboratorium Psychoedukacji Instytutu Treningu i Psychoterapii w Warszawie – Warsztaty
dla Trenerów i Szkoleniowców
 Studium Przeciwdziałania Przemocy przy Instytucie Psychologii Zdrowia

Doświadczenie zawodowe:
Od ponad 15 lat jest trenerka różnych umiejętności interpersonalnych. Przepracowała ponad 3000
godzin szkoleniowych. Autorka wielu programów szkoleniowych i materiałów edukacyjnych,
tworzonych na potrzeby i zamówienia klientów. Przeprowadziła ponad 500 godzin coachingu
indywidualnego.

2013 – obecnie partnerka/dyrektor programowa w firmie Magda Lesiak & Partnerzy,
obowiązki:






zarządzanie projektami doradczymi z obszaru HR,
projektowanie procesów rozwojowych,
przygotowywanie merytorycznego kontentu do programów szkoleniowych,
realizacja projektów szkoleniowych zgodnie z potrzebami klienta,
działania marketingowe.

2007 – 2010 manager projektów w firmie Wanke Consulting, obowiązki:
 przygotowywanie szkoleń dla klientów od strony merytorycznej i organizacyjnej,
 realizacja projektów marketingowych dla klientów firmy,
 zarządzanie sprzedażą i relacjami z klientami.
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2005 – 2012 stała współpraca z firmami konsultingowymi: House of Skills, Client First,
Sofrecome, Instytut Rozwoju Biznesu, w zakresie:
 prowadzenie działań doradczych w obszarze tworzenia standardów obsługi klienta,
 realizacji projektów szkoleniowo‐rozwojowych związanych z szeroko pojętą obsługą klienta
i budowaniem zespołów sprzedażowych,
 opracowywanie materiałów szkoleniowych (m.in. podręczników, samouczków, prezentacji,
ankiet, programów szkoleniowych).

2000 – 20012 stała współpraca z firmami doradztwa personalnego Center Consulting
Olsztyn, L.Grand, dk Group, KK Selekt, WYG International, w zakresie:
 prowadzenie działań szkoleniowych oraz doradczych w obszarze HR,
 projektowania oraz realizacja procesów outplacementowych w firmach planujących zwolnienia:
 doradztwo w wypracowywaniu planów odejść dobrowolnych i zwolnień grupowych,
 negocjacje z związkami zawodowymi,
 szkolenia zwalnianych pracowników (aktywne poszukiwanie pracy, zakładanie działalności
gospodarczej, tworzenie indywidualnych planów działania IPD),
 career coaching,
 testy diagnostyczne,
 poradnictwo psychologiczne w sytuacji zamiany pracy.

2010 – 2012 stała współpraca z organizacjami pozarządowymi: PSF Centrum Kobiet,
Demokratyczna Unia Kobiet, Drabina Rozwoju, w zakresie:
 tworzenia programów rozwoju z zakresu umiejętności interpersonalnych,
 prowadzenie szkoleń zakresu umiejętności interpersonalnych,
 działania wspierające rozwój organizacji.

Kluczowi klienci:


















IBM
KPRM i urzędy administracji państwowej
Bertelsman Media
Carlsberg Okocim
Danone
Energis
Ciech
Sanofi Avensis
Saint Gobain Abrasives i Certina
Cadburry/Wedel
Pepsico
Tesco
Krajowa Spółka Cukrowa
Hochtief
Boninex
Nordea
Telekomunikacja Polska

 Miejskie Przedsiębiorstwo
Kanalizacyjne
 EFL
 Rajska Jabłoń
 PARP
 Dom Książki
 Energis
 BNP Paribas
 Kredyt Bank
 Cadbury Wedel
 AXA
 Commercial Union
 Japan Tobacco
 Państwowy Urząd Pracy
 VT Eurolines
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