Ing. Tatiana Másílková
Moje krédo: „Optimista vidí řešení při každé obtíži. Pesimista vidí obtíž při
každém řešení.“
Tatiana Másílková vystudovala obor technická kybernetika na ČVUT v Praze. Je
certifikovaný externí kouč a je absolventem Carnegie University v New Yorku jako
trenér komunikačních dovednosti, prezentačních dovednosti a leadershipu. Od roku
2000 spolupracovala s několika nadnárodními trénovacími společnostmi, jako jsou
Imparta, Ask Teach, Door International, Dale Carnegie.
Pro společnost Dale Carnegie Training v letech 2012-2013 Tatiana budovala tým
trenéru na pozici Certified Local Training Director.
Na cestě změny oboru z inženýrky leteckých informačních a měřicích systému na
odborníka pro rozvoj lidi absolvovala Tatiana desítky kurzů a vzdělávacích programů.
Její vášní je poznávání světa a dál se zajímá o nové poznatky nejen v exaktních
oborech, jako je matematika nebo kvantová fyzika, ale také o politiku, psychologii,
čínskou medicínu, typologii osobnosti, psychosomatiku, vědecké výzkumy v různých
oborech, studie mozku a chování a o rozvoj naších možnosti.
Tatiana je inspirátor a motivátor. Trénování a koučink je její vášni kde realizuje svůj
přirozený potenciál s největším přínosem pro ostatní.
•

Do roku 2000 pracuje jako obchodní zástupce a KAM v IT, stavebnictví, reklamě.

•

Od roku 2000 pracuje jako externí lektor a trenér spolupracující s několika vzdělávacími společnostmi.

•

V roce 2015 začíná spolupracovat se společností Alternation, spol. s r.o., kde se hned od začátku zapojuje
do většiny jejich projektů.

Nejoblíbenější kurzy:
•

Efektivní komunikace

•

Přesvědčivá prezentace

•

Assessment Centre/Development Centre

•

Rešení konfliktů

•

Vyjednávání

•

Image a etika

•

Typologie osobnosti

•

Asertivita a obrana proti manipulacím

•

Individuální koučink

Reference:
•

BNP Paribas, Panalpina, Telefonica O2, Würth, Dajbych, Swagelok, ČEZ, České Dráhy – IS, Rozvojové
projekty Praha, PANDORA, Bibby Financial, Attigente, Dupont, Panflex, Pražská čokoláda a další
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