


Role Belbina
Po wielu latach badań nad zachowaniami zespołów 
i wydajnością, zostało zidentyfikowane dziewięć typów 
zachowań zwanych Rolami Zespołowymi. 
Najlepsze zespoły miały obecną każdą z ról zespołowych, 
to nie znaczy, że efektywne zespoły powinny składać się 
z dziewięciu osób, ponieważ każdy może wykazywać więcej 
niż jedną silną Rolę Zespołową. 
Z każdą Rolą Zespołową związany jest jej pozytywny wkład 
dla zespołu. Z drugiej strony, związane są z nią także 
słabości.

Role Zespołowe dzielą się na 
role socjalne: Dusza Zespołu, Koordynator, Poszukiwacz Źródeł 
role intelektualne: Ewaluator, Kreator, Specjalista
role zadaniowe: Implementer, Lokomotywa, Perfekcjonista

Test Belbina
dostarcza wartościowe informacje o Twoich talentach i 
wkładzie, jaki wnosisz współpracując z innymi ludźmi 
precyzyjnie do tego zespołu.



Metody szkoleniowe

§ Szkolenie w grupie ma charakter warsztatowy,

tzn. 80% czasu uczestnicy aktywnie poznają swoje 

predyspozycje i potencjał w praktyce

§ Program jest dopasowywany do potrzeb

grupy, celów jej spotkania oraz czasu trwania 

§ Każde spotkanie projektowane jest indywidualnie dla każdej 

grupy z uwzględnieniem jej potencjału, m.in. biorąc pod uwagę 

jakie w danej grupie osoby mają talenty

§ W trakcie warsztatów można wykorzystać gry 

i symulację oraz zajęcia outdoor

§ Uczestnicy na naszych warsztatach dobrze się bawią, 

a czas mija im błyskawicznie.



Właścicielka firmy CAMBIAR, praktyk biznesu i przedsiębiorca od 12 lat,
Certyfikowany trener FRIS®, certyfikowany Coach ICF, Certyfikowany TRENER
MOCNYCH STRON, poprzez Strenghts Community. Przeprowadziłam przeszło
700 konsultacji indywidualnych talentów Gallupa oraz wiele godzin
szkoleniowych.

Pomagam moim Klientom lepiej zrozumieć i zaakceptować swoją unikalność
oraz swoich bliskich, znajomych, współpracowników, Klientów.

Szkoleniami i coachingiem zajmuje się od 2010 roku. Specjalizuje się
w odkrywaniu potencjału osobistego i korzystania z niego w biznesie i życiu
prywatnym. Wspieram głównie liderki i liderów w podejmowaniu wyzwań
i uzyskiwania najlepszych efektów poprzez korzystanie z mocnych stron
i predyspozycji. Prowadzę szkolenia z zakresu: skutecznej komunikacji
i budowania relacji, odkrywania talentów i mocnych stron, zarządzania
talentami, budowania zespołów i przywództwa. Jestem autorką programów
rozwojowych dla kobiet biznesu „Kobieta w działaniu” www.beatapiasny.pl
oraz twórcą platformywww.talentspoint.pl.
„Liderka w odkrywaniu talentów i rozwijaniu mocnych stron 2022r.”
wg. magazynu Businesswoman & life.

Główna trenerka: Beata Piasny



Ciekawi Cię to szkolenie?
Skontaktuj się z nami, a prześlemy więcej szczegółów.

napisz
info@cambiar.pl

lub zadzwoń

tel. 508 151 211 Beata Piasny
tel. 785 545 016 Emilia Niemasik

mailto:info@cambiar.pl

