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נושאי מומחיות
•מנהיגות אישית בחיי היומיום
•מצוינות ארגונית
•הנעה ורתימת עובדים ומנהלים ,כפיפים ,עמיתים וממונים
•אתיקה וקוד התנהגות ארגוני
•גיבוש זהות ניהולית
•תהליך כניסה לתפקיד
•עבודת צוות
•תקשורת בינאישית
•ניהול אפקטיבי במבנה מטריציוני :
•ממשקים ארגוניים ,תפקידי המטה ,תפיסות ומושגים  ,Collaboration, Alignmentמתודולוגיה לביצוע
עבודת מטה ,כלים ,ועוד
•ניהול קונפליקטים
•תהליך התרת חסמים ארגוניים והגעה להסכמות
•פיתוח ארגוני -פיתוח צוות ,פיתוח מנהיגות ,ניהול שינויים
•תחקיר ולמידה ארגונית
•חזון וערכים -מהלכה למעשה
•תרבות ארגונית ומנגנונים ארגוניים להטמעתה
•ניהול קהילות לומדות :קב' עמיתים ,פורומים מקצועיים וכדומה
•מבנה ,ארגון ותפיסת הפעלה המותאמים לתהליכי הליבה הארגוניים
•הגדרת תפקידים ועיסוקים ,לרבות תחומי אחריות ,סמכות ודרישות סף
•גיבוש קונספטים ניהוליים והפיכתם לשפה משותפת ,מוכרת ומוטמעת הבאה לידי ביטוי בפרקטיקות
ארגוניות אפקטיביות ,לדוג':
•.Facts and figures, Best Practices, Roadmap, One face to the customer etc

ייעוץ לניהול HR

•גיבוש אסטרטגיית משאבי אנוש
•גיוס – תפיסה מערכתית לניהול הגיוס בארגון ,שימוש בכלי מיון ,פיתוח ערוצי גיוס ( , )Sourcingועוד
•קליטת עובדים
•ניהול כשרונות ()Talent Management
•Employee Engagement
•Succession plans
•הערכת ביצועים
•הדרכה וכשירות מקצועית
•פיתוח ארגוני ופיתוח מנהלים
•תקשורת פנים ארגונית
•רווחה
•תגמול ,שכר והטבות
•הוקרה
•יחסי עבודה
•People Analytics
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נושאי מומחיות

תחום
Trusted Advisor

•יועצת מקצועית ומנוסה ,אשת אמון ,מחויבת לכללי האתיקה המחייבים
שירותים עיקריים:
•סיוע בגיבוש מענה לדילמות ניהוליות
•סיוע בגיבוש מנגנונים ארגוניים ואישיים לניהול אפקטיבי ויעיל סיוע למנהלים בהכנת מסמכים
אסטרטגיים ובגיבוש ניירות עמדה ,הכולל גם התייחסות מאתגרת ויצירתית ומשוב קפדני לרעיונות,
מסמכים ומצגות
•סיוע ביצירת סדרי העדיפויות לניהול יעיל של זמן ארגוני ואישי סיוע בגיבוש פתרונות לסיטואציות
ניהוליות יומיומיות
•סיוע בשיפור המיומנויות הניהוליות של מנהלים בתפקידי מפתח ,להתמודדות אפקטיבית ולצמיחה
מקצועית ואישית ,באמצעות:
•ליווי ,הנחייה ,סופרוויז'ן והתייעצות

ייעוץ אישי בנושאי עבודה,
קריירה ,הורות ומשפחה

לכולנו יש דילמות אישיות ,מחשבות מטרידות ,אירועי חיים משמעותיים לצד שגרה יומיומית .אנחנו
מתלבטים ,זקוקים לפרספקטיבה ,הכוונה ואולי לעשות סדר בבלגן?...
אתם זקוקים למישהי לחשוב איתה...
אם אתם מבקשים להפוך אפקטיביים ויעילים יותר בהשגת המטרות שלכם ולהתמודד טוב יותר עם דילמות
וקשיים בתחומי העבודה ,הקריירה ,ההורות והמשפחה -הגעתם למקום הנכון!
מוסמכת הקורס "מנהיגות ,ניהול ואימון על פי ערכים" -בארגון ובמשפחה
עפ"י שיטת פרופ' שמעון דולן :מפתח הקונספט ,המתודולוגיה והכלים Leading, Managing and -
( coaching by valuesההכשרה מוכרת גם ע"י הפדרציה הבינלאומית לאימון )ICF

הרצאות /סדנאות
לפורומים מקצועיים
ולקהילות לומדות

אנשים ושינוי  -גיבוש תכנים איכותיים ,חדשניים וייחודיים לפעילות קב' מנהלים ספציפית ,עפ"י צרכי
ומטרות הלקוח
רשימת נושאים:
1.1רתימת ההון האנושי בעולם המואץ

8.8חוסן ארגוני

2.2ניהול משאבי אנוש בחברה גלובאלית

9.9עבודת מטה אפקטיבית ככלי להשגת מטרות
ויעדים

3.3טכנולוגיה ,אנשים ומה שביניהם
4.4ניהול תהליכי שינוי בארגון לומד
5.5ניהול כשרונות & הערכת ביצועים
ומה שביניהם
6.6הארגון המטריציוני
7.7ניהול ומנהיגות ומה שביניהם

1010המנהל כמוביל שינוי
1111תקשורת -זה כל הסיפור! על תקשורת פנים
ארגונית ותקשורת בינאישית כמפתח חיוני
להצלחה ארגונית
1212מנהיגות בחיי היומיום של הארגון
 – VUCA 1313ניהול "בהפרעה"

אור אריאלי  -אנשים ושינוי  -ייעוץ ארגוני וניהולי | www.orarieli.com
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il.linkedin.com/in/orarieli

054-6765150

