
JAK LÉPE VÉST  
SVÉ ZAMĚSTNANCE

Máte zaměstnance, kteří se podílí na chodu Vaší veterinární ordinace a nepodávají takový výkon, jaký od nich očekáváte? 
Potřebujete je umět kontrolovat, ale nemáte nastavená pravidla, kterých se mají držet? 
Záleží Vám na kvalitě služeb, které Vaše ordinace poskytuje a na kterých se podílejí Vaši zaměstnanci?

Po absolvování semináře, budete:

Vědět, jak si nastavit vzájemnou 
spolupráci, postupy či procesy, 
které má zaměstnanec dodr-
žovat, abyste ho mohli snáze 

kontrolovat

Umět rozdělit konkrétní úkoly 
správným lidem, aby s Vámi 
efektivněji spolupracovali na 

chodu ordinace
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Znát způsoby, jak své 

zaměstnance motivovat, aby 
pracovali lépe, více, s větší 
radostí a zůstali vůči Vám 

loajální
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Na semináři se s jednotlivými tématy nejen seznámíte,  
ale také si je vyzkoušíte, abyste vše okamžitě mohli používat v praxi. 
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CYMEDICA PRO PRAXI



Vážené kolegyně a kolegové,
Společnost Cymedica pro Vás nově připravila ve spolupráci s profesionálními lektory sérii seminářů v rámci programu Cymedica pro 
praxi, které by Vám měly ulehčit řízení Vašich spolupracovníků, ukázat možnosti jak lépe vytěžit lidský i prostorový potenciál, který 
Vaše pracoviště mají a uspořádat si priority v rámci managementu Vaší praxe.
Semináře povedou profesionální kouči a trenéři, specializovaní na jednotlivá otevíraná témata, kterými bychom se chtěli v rámci 
této série věnovat.
Se společností, která program po jeho obsahové stránce připravuje, máme sami velmi pozitivní osobní a profesionální zkušenosti, 
a proto jsme se na ně obrátili.

Proč program Cymedica pro praxi?
Přemýšleli jsme, jak můžeme my, jako Váš obchodní partner 
přispět k Vaší větší spokojenosti a umožnit Vám soustředit 
se na Vaší odbornou činnost, tedy preventivní a léčebnou 
veterinární praxi.
Snažili jsme se Vám naslouchat při osobních schůzkách i setkáních 
v rámci jiných seminářů a veletrhů. Odborných programů, 
webinářů a seminářů je pro Vás různými organizátory připraveno 
velké množství a vzdělávání je pro Vás tedy dostupné.
Zdá se nám, že ale není v nabídce pro Vaši/naši specializaci 
přizpůsobená nabídka zaměřená právě na vedení pracovních 
teamů, zlepšení možností ekonomiky pracovišť apod.
Současně jsme konzultacemi s Vámi zjistili, že by Vás tato témata 
zajímala, ale nevíte na koho se obrátit, aby obsah, kvalita a cena 
odpovídaly tomu, co očekáváte.
Proto přicházíme se sérií Cymedica pro praxi a věříme, že podle 
našich možností a Vašeho zájmu budeme tento program úspěšně 
rozvíjet. Nová témata připravujeme pro podzimní termíny 2020.

Termíny pro téma „Jak lépe vést své zaměstnance“:
6.2.2020              Hořovice, v sídle Cymedica
19.3.2020           Hořovice, v sídle Cymedica
16.4.2020           Hořovice, v sídle Cymedica
21.5.2020           Brno, místo bude upřesněno
Tyto semináře budou svým obsahem pružně reagovat na Váš 
zájem o problematiku.

Kapacita těchto seminářů je limitována na max. 12 osob pro 
každý termín.
Důvodem je fakt, že se jedná vlastní formou o workshop, kdy se 
aktivně zapojíte do debaty a budete jednotlivé probírané body 
s lektorkou diskutovat a konzultovat.
Součástí workshopu jsou školící materiály a lehké občerstvení. 
Teplé i studené nápoje k dispozici po celou dobu semináře.
Začátek programu je vždy v 8,30 a plánovaný konec v 16,00 h 
s polední přestávkou na občerstvení.
Účast je zpoplatněna částkou 4900,- Kč/os. bez DPH, nabízíme 
možnost využití Vašich bodů v rámci programu Cymedica Plus.

Jak se na workshop/seminář přihlásit:
Odešlete vyplněný ústřižek emailem ve formě fotky, scanu 
na Zákaznický servis společnosti Cymedica: zs@cymedica.cz, 
nebo se obraťte na svého obchodního zástupce. Telefonicky 
můžete kontaktovat Zákaznický servis na obvyklých číslech: 
+420 311 706 211 nebo +420 800 137 269.
Po přijetí Vaší přihlášky Vám naše spolupracovnice potvrdí, zda je 
v daném termínu volno a jste na vybraný den zaregistrováni.
 

Jak se k nám dostanete:
Vlakem – hlavní trať Praha – Plzeň, rychlíky z Prahy i Plzně 
odjíždějí každou hodinu, zastávka Hořovice, sídlo firmy je přímo 
pod nádražím, jak naše adresa napovídá.
Autem – po dálnici D5, sjezd 34 Žebrák, Hořovice

Parkování je možné v areálu sídla firmy.

NÁVRATKA:
V případě zájmu odešlete vyplněnou závaznou Návratku na email zákaznického servisu Cymedica: zs@cymedica.cz

Jméno a příjmení účastnice/ka:  ..............................................................................................................................................................................................

KVL číslo:  ..........................................................................................................................................................................................................................................

Název pracoviště a adresa:  ........................................................................................................................................................................................................

Kontaktní e-mail a telefon: .........................................................................................................................................................................................................

Hodnotu semináře ve výši 4900,- Kč bez DPH uhradím:           fakturou            z bodového konta

Vybraný termín pro téma „Jak lépe vést své zaměstnance“:

6.2.2020 
Hořovice, v sídle Cymedica

19.3.2020           
Hořovice, v sídle Cymedica

16.4.2020           
Hořovice, v sídle Cymedica

21.5.2020 
Brno, místo bude upřesněno

   
Po potvrzení přijetí Vaší přihlášky a rezervaci místa Vám bude vystavena faktura.
Na Vaši účast se těší Cymedica Team.


