Praca w zespole
Moduł obejmuje zagadnienia psychologicznych i społecznych czynników związanych z
funkcjonowaniem w grupie, wykształceniem kompetencji liderskich, umiejętności oceny sytuacji i
kreatywnego radzenia sobie w sytuacjach problemowych. Nacisk położony jest na podniesienie
kompetencji komunikacyjnych i interpersonalnych celem efektywnego i innowacyjnego budowania
relacji i współpracy.

Zarządzanie realizacją zadań oraz praca z postawami/ przekonaniami
- jako skuteczne metody działania w życiu zawodowym
W trakcie tych zajęć dowiesz się w jaki sposób skutecznie zarządzać sobą w czasie i jak świadomie
budować swój profesjonalny wizerunek w życiu zawodowym. Pracę zaczniemy od Ciebie – analizy
dotychczasowych nawyków, przyzwyczajeń i przekonań. Zastanowimy się co przeszkadza, a co
pomaga Ci w skutecznej realizacji zadań. Poznasz techniki planowania i osiągania celów, z których
korzystają najskuteczniejsi menedżerowi i menedżerki w biznesie. Bazując na praktycznych
wskazówkach dowiesz się jakie kompetencje są szczególnie cenne i jak możesz je rozwijać, żeby
w przyszłości skutecznie działać w środowisku biznesowym.

Jak pracować efektywniej? - narzędzia MS Office w pracy logistyka
Warsztaty komputerowe ukierunkowane na zdobycie praktycznych umiejętności wykorzystania
arkusza kalkulacyjnego MS Excel i MS Word. W trakcie zajęć z MS Excel nauczysz się efektywnie
korzystać z narzędzi analizy danych, wbudowanych funkcji, poznasz zasady efektywnego
gromadzenia i przetwarzania danych arkusza kalkulacyjnego – niezbędnych w przyszłej pracy
zawodowej. Warsztaty pokażą, w jaki sposób zredagować „duży” dokument w MS Word (pracę
dyplomową, licencjacką, raport itp.) z wykorzystaniem automatycznych spisów treści, wykresów,
rysunków, przypisów, itp.

Różnorodność w środowisku pracy i skuteczne metody nauki języków obcych
Logistyka jest jednym z obszarów, w którym o sukcesie zawodowym przesądzają dobra znajomość
języków obcych oraz umiejętność realizacji zadań w zróżnicowanym środowisku. W ramach
szkolenia uczestnicy poznają wybrane sylwetki partnerów w biznesie międzynarodowym, a także
najważniejsze różnice kulturowe, generacyjne i funkcjonalne. Otrzymają również wskazówki
ułatwiające naukę języka obcego.

SQL
Szkolenie ma na celu omówienie podstaw języka SQL, który wspomaga analizę danych
pochodzących z baz danych. Omawiane elementy języka SQL ograniczają się do wykonywania
operacji projekcji i selekcji na jednej lub wielu tabelach. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z
podstawową strukturą polecenia w języku SQL: select * from nazwa_tabeli/tabel where
warunek_prosty/złożony. Omawiane zapytania wykorzystują funkcje agregujące.

