סדנא בנושא:
סוגיות מרכזיות בניהול המו"מ הפנים ארגוני
תתקיים בתאריך15.9.2016 :בין השעות14:30-19:30 :
בכתובת :החופר  15א.ת חולון
משרדי אגד
הסדנה מיועדת לסמנכ"לי ומנהלי תפעול ,שרשרת אספקה ,רכש ,לוגיסטיקה ,תכנון,
מכירות ,כספים ושיווק

מנהל,
נהוג להניח ,כי מו"מ הוא רק סביב עניינים עסקיים .אך אין הדבר נכון -כל יום ,כל היום ,אתה מנהל
משאים ומתנים עם גורמים רבים בתוך הארגון ומחוצה לו .משאים ומתנים אלו משפיעים באופן עמוק
על איכות מערכות הקשרים בארגון .מתי לאחרונה בחנת את תהליכי המו"מ שאתה מנהל בארגון?
מה מבחין בין התהליכים המוצלחים לבין אלה שפחות? מה הקשר בין הצלחתם להתנהלותך
האישית? לעוצמת מערכות הקשרים שאתה מנהל? לסגנון האישי שלך בניהול מו"מ וקונפליקטים?
על שאלות אלה ועוד אחרות נענה בסדנא.
לו''ז הסדנא
 14:30-15:00סיור מקצועי באגד
 15:00-15:30התכנסות וכיבוד
 15:30-19:30סדנא מעשית לניהול מו''מ פנים ארגוני
במה יעסוק המפגש?





מהו מו"מ פנים ארגוני?
כיצד משפיע המו"מ הפנים ארגוני על הביצועים ועל הצלחתך האישית?
מהן הדרכים המרכזיות לניהול מו"מ פנים ארגוני?
מהו הסגנון האישי שלך בניהול המו"מ ומהי המשמעות?

נקיים דיון פתוח בדילמות שלכם סביב נושא המו"מ הפנים ארגוני.
הנחיית הסדנא :הגב' מיכל יוסף ,מומחית לבניית הסכמות וניהול קונפליקטים
מקום הסדנא :משרדי אגד החופר  15א.ת חולון
ההרשמה תיסגר בתאריך  – 5.9.2016כל הקודם זוכה – מס' משתתפים מוגבל!
עלות:
.1עבור חברי הפורום ההשתתפות אינה כרוכה בתשלום ,מס' משתתפים מוגבל ומותנה ברישום
מראש.
.2עבור מי שאינו חבר בפורום עלות ההשתתפות הינה  350ש''ח  +מע''מ
 מס' משתתפים מוגבל.
.1טופס הרשמה לסדנה -עבור מי שחבר בפורום
אל :הפורום הישראלי לתפעול  /הפורום הישראלי לניהול שרשרת האספקה
הנני מאשר השתתפותי בסדנה אשר תתקיים בתאריך15.9.2016 :
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס

נייד
דוא"ל

חנייה חופשית מחוץ למפעל

.2טופס עבור מי שאינו חבר בפורום
שם
חברה
תפקיד
טלפון
פקס
נייד
דוא"ל

.1

העברה בנקאית – בנק מזרחי סניף  453מספר חשבון – 104269

.2

אני משלם /ת בהמחאה לפקודת '' הפורום הישראלי לתפעול בע''מ ת.ד  23725תל-אביב
 61231המצורפת בזאת.

.3

אני משלם /ת בכרטיס אשראי  -סה''כ לתשלום כולל מע''מ ____________

מס הכרטיס

סוג הכרטיס______________בתוקף עד  3________:ספרות בגב הכרטיס______________
שם בעל הכרטיס __________________ ת.ז של בעל הכרטיס___________________
חתימה _______________________:תאריך_____________________:

כתובת למשלוח החשבונית וח''פ החברה____________________________________:

נא לצרף טופס התחייבות מטעם החברה להסדרת התשלום

אנא החזירו את טופס ההרשמה המלא לפקס 03-6955978 :או לדוא"ל:
coo02@zahav.net.il
הפורום הישראלי לתפעול ולניהול שרשרת אספקה ,טל' 03- 6955994 :פקס03-6955978 :
אינטרפקס www.haforum-letiful.co.il 7945623-057 -

