
Mâna ta dreaptă e stângace?

Noi o putem îndrepta 
în timp util la locul de muncă.

Bucureşti, Tel: +4 021.323.14.12 • office@yourcoo.ro • www.yourcoo.ro

ON  THE JOB este training-ul customizat pe nevoile clientului [i livrat prin \ndrumarea
[i consilierea angajatului la locul de munc`, \n situa]ii reale din activitatea curent`. 

Training ON THE JOB pentru: 
ASISTENT MANAGER / OFFICE MANAGER 

SECRETARĂ / EXECUTIVE ASSISTANT



Investește în Asistentul tău   investește în tine

Beneficiile training-ului  ON THE JOB

Despre trainer  ...   cu Alice Tîrșea

Costuri și modalități de plată

Indiferent sub ce titulatura activeaza si indiferent daca deserveste o persoana, mai multe departamente
sau chiar o intreaga structura administrativa,  Asistentul Manager joaca un rol foarte important in buna
organizare si comunicare interna  a unei companii.

Este insa necesar:
• sa i se defineasca foarte clar rolul in companie, sarcinile de lucru si asteptarile din partea

clientului/clientilor intern/interni pe care il/ii deserveste.
• sa fie imputernicit sa preia sarcini din ce in ce mai variate si mai complexe din agenda de lucru a

persoanei/structurii pentru care lucreaza;
• sa fie instruit conform nevoilor sale si in contextul de business in care activeaza.

yourCOO, specialistul dumneavoastra in organizarea si optimizarea activitatii interne a companiei v-a
pregatit un program de training on the job pentru Asistentul Manager, care sa duca la indeplinirea
tuturor acestor conditii.

la finalul programului primiti din partea echipei yorCOO si un raport cu propuneri
de imbunatatire a activitatii organizatorice interne.în plus

Suportul de curs, precum si intreg programul sunt adaptate nevoilor, cerintelor particulare ale
clientului (Managerul).

Tinandu-se cont de cunostintele si experienta angajatului, programul este in asa fel customizat
incat va viza ceea ce Asistentul nu stie deloc sau se doreste sa imbunatateasca si nu se va insista
inutil pe ceea ce cunoaste si stapaneste deja.

Angajatul are parte de o indrumare si consiliere prompta, la fata locului, in situatii reale din
activitatea companiei.

Alice  Tirsea are o experienta de aproape 10 ani in management, atat managementul
resurselor umane cat si cel operational. A coordonat de-a lungul timpului
nenumarate proiecte ce au vizat punerea in aplicare a diverselor schimbari
organizatorice: comasari de divizii, restructurari ca urmare a diminuarii volumului
de activitate, centralizari, descentralizari, implementarea de solutii informatice de
amploare, noi fluxuri si proceduri de lucru, etc. 
Cunostintele si experienta sa acopera arii de business relevante, precum: HR,
operational, logistica, CRM, financiar, achizitii, juridic. 

Intreg programul de training costa 700 Euro + TVA.
Se achita 50% inainte de start-ul programului si 50% la finalizarea programului.
Pentru plata integrala inainte de inceperea programului de training se acorda o reducere de 5%.
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