הקליניקה למנהלים קריירה ואת עצמם

ייעוץ אישי בנושאי עבודה,
הורות ומשפחה בעידן המואץ
עפ"י שיטת פרופ' שמעון דולן :מפתח הקונספט ,המתודולוגיה והכלים –
Leading, Managing and coaching by values
לכולנו יש דילמות אישיות ,מחשבות מטרידות ודאגות מגוונות .אנו חווים במהלך חיינו אירועי חיים משמעותיים לצד
ניסיון מתמשך לנהל שגרה יומיומית .אנחנו מתלבטים ולעיתים משחקים בפינג פונג של מחשבות עם עצמנו...
זקוקים לפרספקטיבה ,הכוונה ואולי לעשו
ת סדר בבלגן ש"בראש"? ...אתם זקוקים למישהי לחשוב איתה...
אם אתם מבקשים להפוך אפקטיביים ויעילים יותר בהשגת המטרות שלכם ולהתמודד טוב יותר עם דילמות ,קשיים
וג'ינגול אפשרי -הגעתם למקום הנכון!
ייעוץ אישי בנושאי עבודה ,קריירה ,הורות ומשפחה ,מתמקד ב:
•מיפוי הערכים החשובים עבורכם ובמשמעותם של אלו הלכה למעשה בזירות החיים השונות
•בסיוע בגיבוש תמהיל אפשרי ומספק המשלב בין הרצונות והאפשרויות
•בסילוק חסמים ,הדגשת חוזקות והגדלת מרחב הבחירה

וקצת עלי
בת זוג ,אמא ל 3-ילדים בוגרים וסבתא ל 3-נכדים ,חובבת טיולים ונופים ,רכיבת על אופניים וצפייה בסרטים זרים
את הניסיון המקצועי והאישי המצטבר ,אני מעמידה לרשות לקוחותיי המגוונים -כפרטים בזירה האישית
והמשפחתית וגם כעובדים ומנהלים בזירה הארגונית.

•מוסמכת הקורס "מנהיגות ,ניהול ואימון על פי ערכים"  -בארגון ובמשפחה עפ"י שיטת פרופ' שמעון דולן Leading,
( Managing and coaching by valuesההכשרה מוכרת גם ע"י הפדרציה הבינלאומית לאימון )ICF
•מוסמכת במדעי הניהול -התנהגות ארגונית וייעוץ ניהולי ,הפקולטה לניהול ,אוני' ת"א M.Sc
•London Business School -Executive Education- Leadership Programme
•מוסמכת בלימודי מזרח אסיה ,תוכנית למנהלים ובכירים ,הפקולטה למדעי הרוח ,אוני' ת"א
אני בעלת ניסיון ניהולי ,מקצועי ואישי רב ,בניהול ופיתוח אנשים בארגונים הגדולים במשק הישראלי ומילאתי בהם תפקידים בכירים:
סמנכ"ל משאבי אנוש  Nestleבישראל ,ראש אגף פיתוח משאבי אנוש בשירותי בריאות כללית
וקצינה בכירה בצה"ל .בשנים האחרונות אני יועצת בכירה לפיתוח ארגוני ופיתוח מצוינות אישית ,ועובדת עם לקוחות פרטים ,עם
צוותים ,ארגונים וחברות עיסקיות בתעשיות מגוונות.

פרטים לקביעת פגישת ייעוץ אישי בנושאי עבודה וקריירה ,הורות ומשפחה:
אור אריאלי  -אנשים ושינוי  -ייעוץ ארגוני וניהולי | www.orarieli.com
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