Резюме

Тимошенко Дмитро
Бізнес-тренер. Бренд-коуч.
Проводжу тренінги з: тренерської
майстерності, конфліктології та НЛП.
Допомагаю бізнесу знайти свою
унікальну торгову пропозицію.

6
Років
досвіду

280 5000 1000
Програм
провів

Участників
«прокачав»

Тренінгових
годин

Кар’єрний шлях:
З 2012: Соціальний та позаштатний
тренер
 Працював з молодіжними організаціями (СІМ, ФРІ), розроблював тренінги для їх участників;
 Організував та провів декілька сотень відкритих
тренінгів;
 Був постійним спікером школах Soft Skills (2012-2015)
та Школі Молодих Лідерів;
 Як зовнішній тренер та ментор від компаніх BizGames
проводив тренінги та бізнес ігри для таких компаній,
як : OTP-Банк, Альфа-банк, 4service, Codemotion, Польфарма.

Одна з моїх афіш
для тренінгу

2013 - 2015 Тренінгова майстерня
FRAME. Співзасновник:
 Розробив весь маркетинг-мікс: сайт, реклама, e-mail
розсилки;
 Підбирав та контролював персонал;
 Здійснював холодні продажі тренінгових програм;
 Брав участь в тендерах на проведення тренінгів;
 Розроблював та проводив навчальні програми, як відкриті так і корпоративні.
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Тренери
працювали
у FRAME

2015 - Salateira. Внутрішній тренер
 Спочатку був запрошений організувати Школу Тренерів. Згодом провів ще 4 проекти;
 Брав участь в створенні Інституту Наставництва;
 Розробив методологію та провів Школу Тренерів. Тривалість курсу - 44 тренінг-години.
 Провів коуч-сессії та супервізії з наставниками та
тренерами;
 Проводив навчальні програми та пост-тренінгову
підтримку по конфліктології для директорів та
адміністраторів ресторану.

Подяка за
проведення Школи
Тренерів Salateira

2015-2016: Реальність 2.0 Співзасновник. Розробник навчальних програм:
 Навчив більше 2000 людей;
 Розробив авторську програму з особистісного росту та
досягнення цілей. Провів 4 навчальні курси;
 Створив та провів відкриту Школу Тренерів;
 Провів декілька відкритих курсів з НЛП;
 Розробив фірмовий стиль, айдентику та маркетинг-мікс
клубу «Реальність 2.0»;
 Підбирав та навчав персонал;
 Впровадив елементи корпоративної культури: місію,
цінності, корпоративну бібліотеку.

Повний зал на мій
майстер-класс в
Реальність 2.0

2016: Лабораторія Кави. Співзасновник
/ HR - директор:
 З партнерами по «Реальності 2.0» відкрив 2 кав’ярні;
 Підбирав персонал для кав’ярень - баріста;
 Розробив фірмовий стиль кав’ярень: логотип, дизайн
меню, POS-матеріали;
 Організував навчання баріста;
 Розробив тех. карти та стандарти роботи персоналу;

Одна з моїх кав’ярень.

2016 - понині: Molfar Creative Agency.
Співзасновник / CEO:
 Відповідав за 160 проектів для 60 українських бізнесів;
 За 2 роки розширив команду з 3 до 9 осіб;
 Впровадив методику планування проектів - SCRUM, що
збільшило ефективність команди у 6 разів;
 Організував процес підбору персоналу;
 Розробив систему дистанційного навчання персоналу;
 Налагодив систему продажів: реклама + холодні продажі;

Освіта:
Академічна освіта:
 2014-2017 - Київський національний торгово-економічний університет: «Правове забезпечення підприємницької діяльності»;
 2014-2018 - Київський університет ім. Бориса Грінченка: «Практична Психологія»;
 2018-2020 - Бізнес-школа Київського національного
університету імені Тараса Шевченка: «MBA»;

За 2 роки ми
пройшли шлях
від мікро-агентства до команди з 9 людей та
портфоліо з 160
робіт.

Тренерська освіта:
 2012 - 2013 - Сертифікований тренер відповідно до
Страсбурзької моделі навчання дорослих;
 2014 року - Сертифікований тренер тренінгового центру «Круг»;
 2015 - Сертифікований бізнес-тренер міжнародної категорії (ICBT): «Управління груповою динамікою», «Методи бізнес-тренінгу», «Створення тренінгу під потреби
замовника», «Коучинговий підхід в бізнес-тренінгу»;
 2015 - Інструктор по запобіганню ПТСР - META
Internetional Inc. ;
 2016 - Сертифікований бізнес-тренер Київського
Центру НЛП і Тренінгів;
 2016 - Сертифікований тренер НЛП-програм Київського Центру НЛП і Тренінгів;

Повний зал на одному з моїх відкритих
майстер-класів

Консультаційна освіта:
 2012-2014 - Український інститут Позитивної Психотерапії та Менеджменту: «Базовий курс позитивної психотерапії»;
 2013-2014 - International Couch Union: «НЛП-практик»;
 2015 - Київський Інститут ім. Б. Грінченка: «Основи казкотерапії»;
 2015 - Український інститут когнітивно-поведінкової
терапії: «Основи травмофокусованої когнітивно-поведінкової терапії»;
 2015 - Психологічний центр «Давид»: «Курс надання
психологічної допомоги постраждалим від ПТСР»;
 2015 - МОЗ України: «Самоврядування ПТСР»;
 2016 - Київський центр НЛП і Тренінгів: «НЛП-Майстер»;

Вручаю сертифікат
одному з учасників
курсу з НЛП;

