Małgorzata Machniewicz

Posiada wielotorowe doświadczenie w szeroko rozumianym
doradztwie personalnym dla biznesu- od rekrutacji po szkolenia,
zarządzanie projektami, badanie nastrojów, budowanie systemów
kompetencji i ocen okresowych.
Jako praktyk zna zasady funkcjonowania biznesu i specyfikę pracy
firm zarówno handlowych, produkcyjnych, usługowych jak i struktur
administracyjnych. Pracowała między innymi jako Head Hunter,
Trener wewnętrzny, Doradca zawodowy, Kierownik Działu
Personalnego, Menedżer odpowiedzialny za sprzedaż, Menedżer
Projektów.
Jest metodykiem w obszarze uczenia ludzi dorosłych, specjalizuje
się w rozwijaniu aktywnych metod pracy z grupami oraz osobami
indywidualnymi. Stworzyła metodologię projektowania ćwiczeń i
uczy trenerów jak tworzyć własne, skuteczne metody rozwijające umiejętności, postawę czy
wiedzę. Jako osoba niezwykle kreatywna, promuje też wykorzystywanie typowych oraz
niecodziennych przedmiotów na szkoleniach- min. różnego rodzaju karty, kości, gry i
zabawki oraz produkty spożywcze.
Prowadzi warsztaty oraz coaching z zakresu rozwoju umiejętności managerskich,
handlowych oraz osobistych. Specjalizuje się w takiej tematyce jak: poprawa efektywności
zarządzania zespołem, motywowanie, zarządzanie projektami, metody sprzedaży,
pokonywanie zastrzeżeń Klienta, zarządzanie czasem, współpraca w zespole, prezentacja,
asertywność, komunikacja.
Realizuje projekty wsparcia organizacji w ocenie kompetencji, projektowaniu i wdrażaniu
systemów ocen okresowych pracowników, planowaniu zasobów i rozwoju umiejętności.
Wdrażała z sukcesem systemy motywacyjne w organizacjach handlowych, zarówno oparte
na wynagrodzeniach jak i pozafinansowe.
Z wykształcenia psycholog organizacji (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła
również studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.
Jest certyfikowanym Trenerem Zarządzania, oraz coachem ICC. Prowadzi również
ćwiczenia praktyczne ze studentami na Politechnice Łódzkiej. Ma za sobą również
wieloletnią pracę w organizacjach pozarządowych- Polskim Czerwonym Krzyżu oraz ZHP.

Pracowała między innymi dla takich firm jak: Vision Express, PKO Leasing, Velux, Siemens,
Mars Polska, Żywiec Zdrój, Polkomtel, Bank Nordea, Sanitec Koło, Fagum Stomil, Cebal
Tuba, Asco Joucomatic, Media4mat, Eurobox, Bosch i Siemens, Ricoh, Hotel Senator,
Target BPO, Option One, Teleca Polska.
W wolnych chwilach zajmuje się rękodziełem artystycznym- wykonuje biżuterię metodą
sutache, ozdabia przedmioty testując nowe techniki- decoupage, quiling...
Dewiza życiowa:
Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej
doskonałe
Albert Einstein

