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SZOLGÁLTATÁSI ÉS KÉPZÉSI KÍNÁLAT 

2023 

 

A Kogwheel Consulting Kft. több mint 20 éve működik 

sikeresen a munkatársak kiválasztása és fejlesztése 

területén. Ez alatt az időszak alatt számos sikeres 

nemzetközi projektet valósítottunk meg a CEE régióban. 

Folyamatosan növekszünk, árbevételünket az elmúlt évben 

megdupláztuk.  

Magasan képzett és tapasztalt tanácsadóink segítik a 

vállalatokat az új munkatársak kiválasztásában, az 

egyének, csapatok és a teljes szervezet fejlesztésében, a 

cégen belüli konfliktusok vagy új helyzetek megoldásában, 

sőt az esetleges elválás (outplacement) kezelésében is. 

 

 

A Kogwheel Consulting Kft. vezető tanácsadói 

szakpszichológusi végzettséggel és több mint 20 éves 

komplex szervezetfejlesztői tapasztalattal rendelkeznek. A 

képzéseink nem csak magyar nyelven, hanem angol, 

francia, német illetve kérésre egyéb nyelveken is 

elérhetőek. A Kogwheel Consulting Kft. tudatában van 

annak, hogy megbízóinak sajátos elvárásai vannak, 

ezért megoldásaink egyénre szabottak. Tudását és 

tapasztalatát annak szolgálatába állítja, hogy a megbízó 

szervezetek dolgozóit munkájukban támogassa, segítse 

őket a számukra kihívást jelentő helyzetekkel való 

megküzdésben. 

 

  

http://www.kogwheel.com/
mailto:eszter.denes@kogwheel.com
mailto:eszter.denes@kogwheel.com
http://www.kogwheel.com/


 

 

 

Dénes Eszter ügyvezető, tel: +36 30 3830778, eszter.denes@kogwheel.com 
Kogwheel Consulting Kft., www.kogwheel.com 

 

Szolgáltatásaink áttekintése: 
Kiválasztás és mérés: 

o Assessment Center 

o Development Center 

o Pszichológiai tesztek felvétele 

o Motivációs térképezés 

o 360 fokos értékelés 

o Szervezetfejlesztési diagnózis 

Fejlesztés: 

o Egyéni coaching (executive, vezetői és 

munkatársi szinten is) 

o Szervezetfejlesztés  

o Változásmanagement programok  

o Talent management programok 

o Vezetői utánpótlás programok 

o Team coaching 

Outplacement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Munkahelyi Egészségfejlesztés 

o Dohányzásról leszoktató program 

o Ergonómiai tanácsadás, office health tanácsadás 

o Office jóga, office masszázs 

o Táplálkozási tanácsadás 

o Stresszmanagement programok 

o Employee assistance és pszichológiai tanácsadás 

Készségfejlesztő tréningjeink: 

Vezetői hatékonyság-fejlesztés 

o Coaching technikák vezetőknek 

o Kompetencia alapú interjútechnika 

o Vezetői készségfejlesztés 

o Kríziskommunikáció 

o Teljesítményértékelés 

o Változásmenedzsment 

o Virtuális teamek együttműködés-fejlesztése és 

vezetése 

o Pozitív vezetés 

o Agilitás alapjai és agilis vezetés 

o Csoportdinamika és csapatok vezetése 

o Elbocsátó beszélgetések levezetése 
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Személyes hatékonyság-fejlesztés 

o Hatékony időgazdálkodás 

o Projektmenedzsment 

o Emberismeret, személyiségtípusok (DISC, MBTI, 

stb. alapján) 

o Érzelmi intelligencia 

o Karriertervezés, karriermenedzsment 

o Konfliktuskezelés 

o Reziliencia 

o Stressz-kezelés és kiégés megelőzés 

o Problémamegoldás és döntéshozatal 

Kommunikációs tréningek 

o Asszertív kommunikáció 

o Interkulturális kommunikáció 

o Erőszakmentes kommunikáció 

o Kultúra specifikus tréningek 

o Prezentációs technikák 

o Tárgyalástechnika 

o Ügyfélkezelés 

o Értékesítési tréning 
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Komplex gondolkodás-fejlesztés 

o Growth mindset tréning 

o Kreativitás-fejlesztés 

o Service design, design thinking 

Együttműködés-fejlesztés 

o Csapatépítés, együttműködés-fejlesztés 

o Interkulturális együttműködés-fejlesztés 

o Generációk közötti együttműködés – hogyan 

dolgozzon együtt az X, Y és Z generáció 

o Esélyegyenlőségi és sokszínűségi tréning 

o Mobbing a munkahelyen – felismerés és 

beavatkozás 

o Teamcoaching 

Tréneri, facilitátori, coach és tanácsadói készségek 

fejlesztése 

o Train the trainer tréning 

o Workshop-moderációs, facilitációs technikák 

o Coach készségek fejlesztése 

o Mentoring és tudásmegosztás 

 

Kérje testre szabott ajánlatunkat! 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:eszter.denes@kogwheel.com
http://www.kogwheel.com/


 

 
 
 

Dénes Eszter ügyvezető, tel: +36 30 3830778, eszter.denes@kogwheel.com 
Kogwheel Consulting Kft., www.kogwheel.com 

 

Trénereink referenciái 

✓ Nokia Siemens Networks  

✓ Lufthansa Hungary  

✓ Astra Zeneca  

✓ Sanofi-Aventis 

✓ TEVA Hungary 

✓ Auchan 

✓ Bonduelle Central Europe  

✓ Nestlé Hungaria 

✓ Sanoma Budapest 

✓ UPS 

✓ Merkantil Car  

✓ Norauto Hungary  

✓ T-Systems 

✓ Celanese 

✓ Lexmark 

✓ Chello Hungary 

✓ Credigen Bank 

✓ Erste Bank 

✓ MKB Bank 

✓ KPMG 

✓ Capgemini 

✓ Givaudane 

✓ Grundfos 

✓ IBM ISSC 

✓ MOL  

✓ MVM 

✓ Philips-NXP 

✓ Vaillant 

✓ Ramada Hotels 

✓ EON 

✓ Valeo Automotives 

✓ Continental Automotives 

✓ Van Graaf 

✓ Telenor 

✓ Ipsen Pharma 

✓ Biogen 

✓ Metrodom 

✓ GLS 

✓ Visual Europe Group 

✓ Geberit 

✓ BDO 
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