Dr. Matej Miklavec je coach za razvoj osebnih potencialov. Dela s
posamezniki in skupinami, ki si želijo več izražanja svojega polnega
potenciala ter zadovoljstva. Po formalni izobrazbi je strojnik, ki se je več
let ukvarjal z razvojem in raziskavami naprednih avtomobilskih izdelkov.
Globoko spoznanje o pravem izvoru človeškega doživljanja leta 2012 ga
je transformiralo v drugačno izkušnjo življenja in novo področje dela
osebne in skupinske učinkovitosti. Dodatno praktično znanje je
pridobival preko več tisoč ur vipassana meditacije in več tisoč ur
raziskovanja z drugimi tehnikami za osebni razvoj, več sto ur
raziskovanja s tehnikami transpersonalne psihologije ter opravljanja
različnih certifikatov za coaching, od nevrolingvističnega programiranja,
stakeholder centered coachinga do transformacijskega coachinga.

KAKO LAHKO PODPREM VAŠE CILJE?!
1. COACHING ZA OSEBNI RAZVOJ VODIJ
Dosledno reševanje izzivov, lažje odločanje, manj stresa,
inovativno razmišljanje, boljša komunikacija, upravljanje s
časom, samozavest, integracija vodstvenih veščin, več
zadovoljstva, na področjih ki jih želi izboljšati sogovornik/ca.

ŽIVLJENJEPIS

- Diplomiral iz strojništva 2009, smer
nelinearna mehanika konstrukcij

- Doktoriral iz strojništva 2014, zdržljivost
upogibnih nosilcev iz hibridnih kovinsko
nekovinskih materialov

2. INDIVIDUALNO IZOBRAŽEVANJE
Kombinacija izobraževanja in coachinga za pozitivne
spremembe z optimalnim stanjem uma.

- Začetek intenzivne osebne rasti leta 2012

3. IZOBRAŽEVANJE ZA INŽENIRJE - OPTIMALNO
STANJE UMA ZA PRODUKTIVNOST IN ZADOVOLJSTVO
Izkustveno prepoznavanje mehanizmov delovanja uma in
integracija v učinkovit način dela, usmerjen v rezultate.

- Full time coach 2016 ->

- Coaching izobraževanja od 2014 ->

- Transformacijski coaching 2018 ->

______________________

4. DELAVNICA ZAVESTNO POSLUŠANJE ZA INŽENIRJE
Temelj komunikacije in stika za uspešen tim. Praktične vaje
za nova spoznanja in več zavedanja ovir in rešitev.

KONTAKTNI PODATKI

5. DELAVNICA 3 MITI O STRESU ZA INŽENIRJE
Izkustveno razumevanje nove paradigme stresa. Z vajami in
na primerih. Za sproščeno delo ne glede na okoliščine.

Tel.: 068 684 064

Vsebina, trajanje in lokacija vseh sodelovanj je po dogovoru z naročnikom.

www: MatejMiklavec.com

Email: matej@matejmiklavec.com
LinkedIn: …/dr. Matej Miklavec

Matejevo znanje in energija mi pomagata ohranjati mirnost in s tem sprejemanje boljših odločitev. Spremenil sem
pogled in odnos do marsičesa in se zavedal, da vsak od nas živi v ‘svojem' svetu. Boljše razumem sebe in druge, kar
je po mojem mnenju ključno za uspešno vodenje ljudi oz. podjetja. Matej zna abstraktno znanje uporabiti na najbolj
enostaven način, kar sem jih do zdaj srečal. Priporočam vsem, ki jih stres ovira in radi delajo na sebi.
Andrej Klančar, direktor, Klančar žerjavi

