BANGA ADRIENNE
HR tanácsadó, business executive & life coach

KIEMELT TERÜLETEK
 Teljes vagy részleges kiválasztási és HR tanácsadási
folyamatok. Interjúk, assessment és development centerek.
Személyiségprofil felállítása és elemzése, önértékelő tesztek,
interjútechnikai képzés, outplacement szolgáltatás.
 Humán szervezet-és vezetőfejlesztés, eg yéni kompetenciák
fejlesztése, soft skill tréningek; oktatások, előadások.
 Üzleti és életvezetési coaching és tanácsadás .

PÁLYAFUTÁSOM

SZAKMAI TANULMÁNYAIM

2014 -

Független tanácsadó
HR, coaching, tréning területen

2014 -

Oktató, trén er (külső tanácsadó)
Vincotte International Hungary Kft.

2006 – 2014

HR vezető, coach
eSense Human Resources Zrt.
(munkaerő-kölcsönzés és közvetítés)

2001- 2006

ügyfélkapcsolati igazgató
VIVA net Magyarország Internet Szolgáltató

2000 - 2001

PR-manager
Broker Software Kft.

1996 – 2000

marketing munkatárs
Zoltek Rt.
(alapanyag gyártás)

EGYÉB TANULMÁNYAIM

Pro Bona Coaching & Training Cen ter

Szegedi Tudományegyetem

business executive coach, life coach

társadalmi kommunikáció; nyomtatott sajtó

Ébrenlét Egyesület

Nyugat-Magyarországi Egyetem

életviteli és motivációs tanácsadó

andragógia; public relations

Európai Üzleti Polytechnikum (OKJ)

Eötvös Józs ef Gimnáziu m

marketing- és reklámmenedzser

érettségi

MÓDSZEREIM

NÉHÁNY VISSZAJELZÉS RÓLAM
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sablonosan egyetlen irányzat módszereit


“A tanfolyamon tanultunk a különböző személyiségekről,
a különféle kommunikációs stílusokról, megtanultuk, hogy
miért is olyan fontos a „miért”, és hogy mi a különbség az

sem, mindig az ügyfél élethelyzetének,
személyiségének

legmegfelelőbbet

választom ki. A coaching és a tanácsadás
eszközeit egyaránt használom.
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hanem eg y tanulságos, játékos fejlődés volt.”



“Nagyon pozitív és tanulságos/önismereti beszélgetés
volt, amiből igyekszem minél többet hasznosítani a
jövőben.“



ELÉRHETŐSÉG
E-mail:
banga.adrienne@coachingtime.hu
Telefon:
+36 30 338 9775

“Nagyon szépen köszönöm a visszajelzést, én még ilyen
korrekt hozzáállással nem találkoztam eddig.”

LinkedIn:
linkedin.com/in/badrienn e

