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ZAPRASZA NA SPOTKANIE on-line  
 

Webinar Loży Radomskiej BCC  

MANAGER BEZ TERMINU PRZYDATNOŚCI  
13 listopada 2020 (piątek), godz. 14:00 – 15:00  

platforma komunikacji: TEAMS (link do spotkania w treści e-maila) 

 
 

 Spotkanie poprowadzi ekspert z firmy Gooday.pl – Aneta Montano 

 
Aneta Montano, MBA – Coach i mentor liderów, przedsiębiorca, związana z biznesem i na stanowiskach 

zarządczych od ponad 20 lat. Interesuje ją związek pomiędzy autentycznością lidera a sukcesem 
przedsiębiorstwa oraz coaching transformujący. 

 
Zakres tematyczny: 

 
Wielu managerów myśli, że bycie uznanym menadżerem i zdobycie takiej opinii w oczach przełożonych  
i zarządu korporacji jest gwarancją stabilizacji oraz sukcesu w przyszłości. Nawet najlepsze wyniki  
w zarządzaniu, rekordowe wzrosty w 2019 roku, niezliczone szkolenia i wiele przeczytanych książek  
o sposobach przywództwa nie przygotowało dzisiejszych managerów na rok 2020, 2021. Czy mamy 
odpowiednich liderów, managerów i przywódców na trudne czasy? Czy nasze firmy, korporacje, 
przedsiębiorstwa są przygotowane na powrót do biur lub dalszą pracę zdalną rzeszy ludzi poranionych? 
Będzie to nowa rzeczywistość zespołów, firm, ludzi, którzy przegrali „wojnę” z COVID-19. Podczas 
webinaru, Aneta Montano, podzieli się z członkami BCC: 
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 pomysłami jak zarządzać zespołami aby nie stracić terminu swojej przydatności, 
 badaniami o wpływie pandemii na zdrowie psychiczne pracowników, 
 przemyśleniami na temat obowiązków managera w obecnych realiach , 
 porozmawiamy o prostych sposobach na wspierania zespołów w lęku, 
 co to jest RESILIENCE i czy każdy to ma. 

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w webinarze   Spotkanie skierowane jest do: 

do dnia 12 listopada 2020 r.    przedsiębiorców, członków zarządów,  

anna.slopiecka@bcc.org.pl     dyrektorów, kierowników, kadry  

tel. 604 591 025     menadżerskiej 

 

 

 

 

 

-- 

Aneta Montano, MBA  – Biografia: 

Zdobyła wykształcenie biznesowe (BBA Marketing oraz MBA) studiując w Stanach Zjednoczonych, jest także absolwentką Akademii Leona 

Koźmińskiego w Warszawie (Psychologia Biznesu dla Managerów). Swoją karierę zawodową rozpoczęła pracując dla Sears, Rebuck i Co. 

jako HR Manager oraz Dyrektor Operacyjny. Spośród wielu tysięcy kandydatów, została zakwalifikowana nielicznej grupy managerów 

uczestniczących w prestiżowym programie rozwoju liderów Sears Univeristy - „Executive Training Program”, gdzie po raz pierwszy doceniła 

wartość mentoringu oraz wagę szkoleń i rozwoju osobistego w życiu lidera. Po powrocie do Polski objęła funkcję Dyrektora Zarządzającego 

Rynkiem Polskim i Członka Zarządu w międzynarodowej spółce handlowej Baltika Group a później od 2004 roku była Dyrektorem 

Generalnym oraz Vice Prezesem Zarządu FCM Travel Solutions Poland, przedstawicielstwa Australijskiego potentata z branży turystycznej. 

Od 2004 roku jest współwłaścicielem i obecnie CEO w gooday Sp. z o o, stworzonej po to, aby towarzyszyć ludziom w poznaniu  

i udoskonalaniu siebie. Jej misją jest zachęcanie i motywowanie ludzi zajmujących stanowiska decyzyjne w odnajdowaniu drogi 

prowadzącej do spełnionego i autentycznego życia, inicjuje w nich potrzebę rozwoju osobistego i pragnienia stawania się lepszym, 

mądrzejszym, odważniejszym i w końcu otwartym na pojawiające się szanse, do tej pory dla nich niemożliwe i nawet niezauważalne. 

Energia jaką darzy człowieka jest niczym innym jak narzędziem rozpoczynającym proces uświadamiania swoich talentów oraz wartości na 

polu zawodowym, ale również osobistym. Jest mentorem w programie Fundacji Liderek Biznesu oraz Akademii Mentoringu Ewangelicznej 

Polski. Fascynują ją inne kultury, dużo podróżuje i przygląda się w jaki sposób ludzie definiują i oceniają swój sukces zawodowy. Odpoczywa 

przebywając w ciszy z naturą, biega, spaceruje z psem. 

 

 
Business Centre Club powstał pod koniec XX w., w 1991 roku. Jest prestiżowym Klubem przedsiębiorców i największą w kraju ustawową organizacją 

indywidualnych pracodawców. Grupa BCC składa się z Klubu BCC, Związku Pracodawców BCC i Studenckiego Forum BCC. Członkowie BCC zatrudniają ponad 
400 tys. pracowników, obroty firm sięgają 20 miliardów złotych a siedziby rozlokowane są w blisko 250 miastach. Na  terenie całej Polski działają 22 loże 

regionalne. Do BCC należą przedstawiciele wszystkich branż, międzynarodowe korporacje, instytucje finansowe i ubezpieczeniowe, firmy telekomunikacyjne, 
najwięksi polscy producenci, uczelnie wyższe, koncerny wydawnicze i znane kancelarie prawne. Członkami Klubu są także prawnicy, dziennikarze, naukowcy, 

wydawcy, lekarze, wojskowi i studenci. Więcej: http://www.bcc.org.pl oraz http://www.facebook.com/businesscentrevclub 


