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Jako managerka, lektorka, trenérka a supervisor má 20 ti leté 
praktické zkušenosti se vzděláváním managementu, od nízkého po 
TOP.  
V současné době dokončuje studium PhD. v USA – obor 
management a HR, aby si své znalosti ještě více a hlouběji rozšířila. 
  
 
 

Mezi její hlavní portfolio patří:  
 ROZVOJ MANAŽERSKÝCH DOVEDNOSTÍ komunikace, psychologie, leadership, time-

management, asertivita, change management, coaching individuální a týmový 
 TRÉNINK V OBLASTI FUNGOVÁNÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ NA VŠECH ÚSECÍCH 
 PRÁCE S EMOČNÍ INTELIGENCÍ - „PSYCHIKA A EMOCE URČUJÍ NAPLNO VYUŽÍT NÁŠ 

POTENCIÁL“ 
 TVORBA, VEDENÍ A TRÉNINK KOMPLETNÍCH HR PLÁNŮ A PROJEKTŮ 

 
Propojením jejich silných stránek znalostí a dovedností: 

„STRATEGY DEVELOPMENT - CHANGE MANAGEMENT -  PSYCHOLOGIE – KOMUNIKACE - MOTIVACE“ 

jsem schopna nastavit, zavést a udržet WORK-LIFE BALANCE a současně implementovat úspěšně, 

unikátní strategii, která podniku umožní přežít a dosáhnout konkurenceschopnost, přinášející 

odpovídající ekonomický efekt.“ 

 
Z pozice certifikované profesionální lektorky se státní zkouškou odškolila za poslední roky cca 
5000+ hodin s velmi pozitivními evaluačními dotazníky a také perfektním zavedením v praxi. 
Pro Simonu není výstupem to, že si účastníci vypijí kávu a odnesou tužku.  
Každému účastníkovi se individuálně věnuje s plným nasazením.  
Ve své práci je inovativní, ráda se podílí na vzniku nových ideí vedoucích k úspěšnému 
vytváření co nejefektivnějších obchodních výsledků daných subjektů. Její interaktivní lidský 
přístup dopomáhá najít ta nejlepší řešení problematiky spolupráce.                                                                                                         
 
KAŽDÝ KLIENT JE PRO MĚ JEDINEČNÝ. Zakládám si na individuálním přístupu. Budu Vám 
naslouchat a respektovat Vaše přání a potřeby. Svoji práci beru naprosto vážně. 
 
VĚCI BUDU ŘEŠIT JINAK. Nejsem běžný lektor a kouč. Nečekejte ode mě frontální přednášku, 
nedržím se striktně nějaké šablony. Vy jste pro mě důležití, věnuji se tomu, co potřebujete Vy.  
Hledám nové cesty a způsoby šité na míru Vašim potřebám. Základem je pro mě oboustranná 
otevřená komunikace. 
 
Disponuje mezinárodním certifikátem s garancí INTERNATIONAL EDUCATION SOCIETY  
pro obory: 
☑ PSYCHOLOGY AND COMMUNICATION 
☑ CORPORATE CULTURE AND HR 
☑ GDPR  
☑ COACHING 
☑ HOSPITALITY, GASTRONOMY & TOURISM 
 
 
 


