DESCRIERE CDM

Unicitatea noastră, a Centrului de Dezvoltare Managerială (CDM), provine din capacitatea de a produce rezultate prin aplicare în
practică, verificată și demonstrată printr-o experiența de peste 21 de ani în susținerea de programe de training și consultanță. Din 1997,
CDM este afiliat la Roffey Park Institute din Marea Britanie, una din cele mai prestigioase instituţii de management din Europa, cu
experienţă în transformarea organizațiilor de peste 60 de ani.
Înfiinţat în 1994, CDM a oferit programe de dezvoltare firmelor de prestigiu care operează în România cum sunt Banca Transilvania,
Bombardier, Bosch, BRD Societe Generale, Delphi, Ford, Fujikura, Grup Renault, Lafarge Group, OMV Petrom, TSS Yonder, cât și în alte
ţări din Europa (Cehia, Germania, Slovenia, Polonia, Ungaria) pentru clienţi ca Allied Domecq, PriceWaterhouseCoopers, American Peace
Corps.

Noi, în CDM…

de aceea

Credem în acţiuni pozitive, de dezvoltare a
talentelor şi construirea pe aspectele funcţionale
şi productive
Ajutăm oamenii din organizaţii în dezvoltarea
lor profesională și personală
Susținem programe de dezvoltare și training pe
abilități specifice, inclusiv management
Susținem
procese
de
transformare
organizațională:
diagnoză
și
dezvoltare
organizațională, facilitare de rezultate în echipe
și inter-echipe, teambuilding, assessment și
dezvoltare de competențe, etc.
Lucrăm cu manageri şi specialişti din companii
de prestigiu din România sau din Europa
(multinaționale, firme mari sau mijlocii)

Căutăm o persoană …
cu încredere în propriile sale abilităţi de a iniţia şi sprijini schimbarea şi
dezvoltarea personală, în ea însăşi şi în cei din jur
curioasă, căreia îi place să citească; să cunoască oameni; să participe la
experiențe cu potențial de învățare
absolventă de studii superioare
cu abilități de prezentare, de facilitare și de motivare a unui grup
care înţelege modul de funcţionare a organizaţiilor, are cunoștințe legate de
procesele de gestionare şi dezvoltare a oamenilor
cu experiență într-o poziție de management sau de consultant, trainer,
specialist resurse umane, etc. - constituie un avantaj

cu experiență de muncă de cel puțin 5 ani, care îi permite să cunoască mediul
organizațional (procese, proceduri, sisteme de lucru)
cunoaște limba engleză la nivel avansat
căreia îi place şi este disponibilă să călătorească, în țară sau în străinătate
cu permis de conducere categoria B și experiență de conducător auto de
minim 1 an

Responsabilitățile postului






Dezvoltarea / adaptarea și livrarea de programe de dezvoltare și training pentru clienții firmei
Susținerea de programe de consultanță pentru îmbunătăţire de sisteme organizaţionale, și pentru facilitare de rezultate inter și intra-echipe
Dezvoltarea de propuneri de programe pentru nevoile identificate la clienții firmei
Susținerea de activități de promovare a companiei (conferințe, seminarii, vizite la clienți)
Redactarea de materiale şi articole pe diferite teme din aria de expertiza;

Oferim







Posibilităţi de dezvoltare personală și profesională (mentoring şi coaching din partea consultanţilor seniori)
O echipă de consultanți cu multă experiență în dezvoltarea și livrarea programelor de training și dezvoltare organizațională
Şansa de a lucra pe proiecte variate, cu autonomie în implementarea lor
Contract de muncă full-time sau part-time
Pachet salarial atractiv
Posibilitatea de a lucra de la distanţă, cu un program flexibil la alegerea ta.
Asteptam aplicatia ta: CV-ul si Scrisoare de motivație la adresa de email: office@cdm.ro

