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Описание 
В началото на бизнес годината клиентът, един от най-големите световни доставчици в автомобилната индустрия, 
си поставя за цел да подобри комуникацията на всички нива в организацията, реализирайки серия от обучения за 
междуличностни и социални умения (a.k.a Soft skills). 

Решение
В началото на съвместната ни работа консултантският екип на In Your Hands проведе задълбочен анализ, 
адресирайки индивидуалните нужди на отделни екипи в компанията. 

На тази база беше предложена и реализирана обучителна 
програма в няколко стъпки, включваща както обучения в 
зала, така и личностно профилиране и самостоятелна работа 
с някои от мениджърите. 

Проектът започна с фокус върху нуждите на мениджърския 
екип да управлява успешно конфликтите, като беше 
реализирано двудневно обучение в зала и тримесечен 
процес за задържане на научното.

Направени бяха личностни профили и индивидуална обратна връзка с набелязване на области за развитие на 
мениджърския, финансовия и част от административния екип. 

В резултат бе изградено индивидуално обучение на промотиран лидер на екип за усъвършенстване на 
мениджърските му умения и бе проведена обучителна програма за административния екип на компанията под 
надслов “Екипната работа е въпрос на добра комуникация.“

Осъществена бе и програма за развитие на екипна ефективност за финансовия отдел на компанията, включваща 
3 дни обучение в зала, поведенческа бизнес симулация и личностно профилиране, както и процес на задържане 
на знанието, провеждан в рамките на 8 месеца. 

Резултати
Поредицата от обучения допринесе за развитие и надграждане на междуличностните и социални умения на 
участниците, както и по-добро себепознание и екипна работа. По време на всеки един от тренингите участниците 
бяха изключително мотивирани и ангажирани в обучителния процес. Месеци след обученията In Your Hands 
продължава да бъде до своя клиент и участниците и да ги подкрепя с процес по задържане на наученото. 
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ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус

Клиент

Подобряване на комуникацията чрез развитие 
на междуличностни и социални умения

Производствена компания в автомобилната индустрия


