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NAVİTAS BİR İLKLE DAHA İŞ DÜNYASINDA 
 
YÖNETİCİLERE ÖZEL GELİŞİM PROGRAMLARI.. 
 
 
 
Navitas Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetleri hizmetlerinde yenilik yaratmaya 
devam ediyor. Müşterilerinden gelen yoğun talep üzerine “Bire bir özel eğitim” ve 
“Koçluk”  programları hazırlıyor. Kurumlarda özellikle tepe, üst yönetim ve yönetim 
kurulu üyelerinden, şirket ortaklarından, kurum içinde gelecek vadeden çalışanlara 
kadar geniş yelpazeye hitap eden programlar hazırlıyor. Bu konuya ilgi gösteren diğer 
bir kitle de, ikinci nesil olaraK işe başlayan kişiler. Programa özellikle, okuldan yeni 
mezun olduktan sonra, kısa sürede üst kademelere geçen ancak kurum içi tecrübesi 
az olduğu için yönetim becerileri açısından gelişmeye açık genç kitle ilgi duyuyor.   
 
Programın avantajları 
 

 Zaman kazancı 
 En etkin biçimde nokta atışlarıyla sağlanan gelişim 
 Etkin kullanılan kaynaklar  
 Gizlilik esasına dayalı uygulama 
 Nesil çatışmalarının fırsata dönüştürülmesi 

 Açık görüşlü yönetim kurulu üyeleri 
 Artan farkındalık düzeyi ve özgüven 
 
Kimler alabilir? 
 

 Şirket patronları  
 İşe yeni başlayan ikinci nesil 
 Yönetim kurulu mevcut üyeleri 
 Gelecek yönetim kurulu üyeleri 

 Tepe ve üst yönetim 
 Kurumda gelecek vadeden çalışanlar 
 Kurumun kaybetmek istemediği çalışanlar 
 Yeni terfi etmiş ya da edecek olan çalışanlar 
 Kendini geliştirmek ve tıkandığını isteyen herkes 
 
Kişilerin kendi özgün ihtiyaçlarına göre uygulanan bu programın ilk aşamasında çeşitli 
envanterle kişinin güçlü ve gelişime açık yanları tespit ediliyor. Kurum hedefleri  ve 
kişisel hedefleri için gerekli yetkinlikler belirleniyor. Bu güçlü yönlerinden kuvvet 
alarak, kaynaklarını daha etkin kullanması sağlanıyor. 
 



Buna paralel gelişime açık yönlerine göre Navitas uzmanları tarafından  özel bir eğitim 
programı hazırlanıyor. Genelde yüksek tempo ile çalışan kişiler için eğitim 
programının zamanlaması ve lojistik detayları kendilerine en uygun şekilde 
tasarlanıyor. 
 
Hazırlanan program karşılıklı olarak bir eylem planına dönüştürülüyor. Koçluk 
uygulamalarının desteği ile bütünleniyor. 
 
 
 
 
 
 
NAVİTAS Hakkında: Navitas, sürekli gelişimi hedefleyen kişi ve kuruluşlara yönelik 
kalıcı çözümler sunan, bir danışmanlık ve gelişim merkezi olarak faaliyet gösteriyor. 1997’de 
kurulan Navitas, koçluk, liderlik, stratejik yönetim, kişisel gelişim ve satış yönetimi alanlarında 
hizmet veriyor. Navitas, Vector Business Consultants ve Coaches Training Institute 
kuruluşlarının Türkiye temsilciliğini sürdürüyor. Navitas, eğitimler sonrası hazırladığı özel 
“İzleme Sistemi” ve koçluk desteği ile istenen değişimin hayata geçmesini sağlıyor.  
 

 


