
Dyplom studiów wyższych na kierunku Coaching   

 i Doradztwo zawodowe- specjalizacja Trener          

i Facilitator

ICF Credentials and Standrds - stopień ACC

The International Transactional Analysis Associate-

stopień TA 101

Profilingua Language Certificate - lektorat z języka

angielskiego poziom B2

Avon Cosmetics Polska certyfikat - skuteczny Lider

Avon Cosmetics Polska certyfikat-  Make up

Masterclass

CERTYFIKATY I DYPLOMY

KLUCZOWE PROJEKTY
Zarządzanie zespołem sprzedażowym; Zarządzanie sprzedażą- jak zwiększyć efektywność;
Kompetencje Lidera - Managera; Personal Branding - jak tworzyć skuteczną Markę osobistą;
Komunikacja biznesowa; Komunikacja z Analizą Transakcyjną; Samoakceptacja, budowanie
pewności siebie; Ustalanie celów SMART; Kompetencje społeczne - rozwój osobisty; 
Zarządzanie stresem; Zarządzanie sobą w czasie; Rekrutacja pracowników; Wizaż i pielęgnacja dla
kobiet; Jak zadbać o siebie i wzmocnić pewność siebie; Psychologiczne podejście do życia

SPECJALIZACJA
Akredytowany Coach ICF na poziomie ACC, dyplomowany Coach, Trener biznesu, doradca zawodowy, Facilitator,
a także certyfikowany Analityk Transakcyjny AT101. Aktualnie w trakcie kolejnych studiów - kierunek Psychologia. 
Specjalizuje się w szkoleniach związanych ze sprzedażą, trudnym klientem, content marketingiem, social
sellingiem, zarządzaniu zespołem, coachingu menedżerskiego i grupowego, a także w zakresie szkoleń Treningu
Umiejętności społecznych i komunikacji interpersonalnej połączonej z Analizą Transakcyjną. 
Prowadzi również warsztaty z wizażu i pielęgnacji. 

DOŚWIADCZENIE
Od 4 lat pracuje w sprzedaży bezpośredniej jako Menager zarządzający pracą zespołu. Od 3 lat prowadzi liczne
szkolenia, coachingi, sesje analizy transakcyjnej, a także doradztwa zawodowe. 
Posiada bogate praktyczne doświadczenie w zarządzaniu sprzedażą, content marketingu, social sellingu,
komunikacji biznesowej, a także psychologicznym podejść i nurtów biznesu oraz rozwoju osobistego. Dodatkowo
posiada praktyczną i teoretyczną wiedzę z zakresu wizażu, kosmetyki i pielęgnacji. 

www.vrtraining.eu                                        +48 508 347 488          
szkolenia@vrtraining.eu                               +48 505 184 075           

WERONIKA

NALEŻYTA
ponad 5000 zrealizowanych godzin szkoleniowych
ponad 2000 zrealizowanych godzin szkoleniowych z zakresu sprzedaży
ponad 1000 zrealizowanych godzin szkoleniowych z Treningu Umiejętności Społecznych 
ponad 500 zrealizowanych godzin coachingów indywidualnych - live coaching, business
coaching, on job coaching, 
ponad 500 zrealizowanych warsztatów kreatywności
ponad 300 zrealizowanych warsztatów wizażu, kosmetyki i pielęgnacji 
ponad 500 zrealizowanych szkoleń z podejściem psychologicznym 

KLUCZOWE LICZBY


