Mgr. Blanka Hudecová, ACC
„Podpořím Vaše kroky i Vaši novou energii.“
„Jsem certifikovaná koučka a mentorka, pro kterou se
koučink stal novou životní cestou. Při své práci s klienty čerpám
ze svých zkušeností a z přesvědčení, že každý člověk může
vyniknout.“
Blanka Hudecová se v současné době zaměřuje na individuální
a týmový koučink. Díky své dlouholeté obchodní praxi je
mentorkou pro obchodní segment. Svým klientům nabízí
služby outplacementu, poskytuje konzultace pro osobní
a profesní rozvoj manažerů. Její koučovací přístup je
partnerský a nedirektivní.
Při své práci se řídí ICF etickým kodexem a koučuje v souladu
ICF základních kompetencí profesionálního koučování.





Od roku 1993 pracuje na manažerských pozicích v oblasti obchodu a marketingu, převážně
v segmentu reklamních a komunikačních agentur a stavebnictví.
V letech 2005 – 2012 se zaměřila na získávání zkušeností v oblasti lidských zdrojů a firemního
vzdělávání. Má dlouholeté zkušenosti s vedením týmů a rozvojem jejich potenciálu, nejdříve jako
OSVČ, později Brand manager pro Manpower, dále jako externí manažer a marketingový specialista
na různých projektech pro firemní klientelu.
V roce 2013 založila Zlínskou Koučovací Platformu. Soustředila okolo sebe kouče a mentory s cílem
pomoci implementovat koučovací přístup do organizací. Členové pracují samostatně. Výhodou
Platformy je poskytování komplexního řešení pro různě velké zakázky s využitím širší škály znalostí
a zkušeností členů.

Certifikace, kurzy a výcviky:
Absolvovala manažerské a obchodní tréninky, programy zaměřené na týmovou práci a stress management
a specifické tréninky koučů s ACSTH schválením od International Coach Federation. Realizovala více než 1000
mentoringových a 400 koučovacích setkání. Je certifikovaným koučem ICF.






První spirála kouče – Koučování k řešení – v rozsahu 64 hod od Koučink akademie
Druhá spirála kouče – Transformační koučování – v rozsahu 73 hod od Koučink akademie
Koučování pro oblast cestovního ruchu – v rozsahu 16 hodin
Týmový koučink v praxi – v rozsahu 16 hodin od Koučink Centra
Externí mentor – v rozsahu 42 hodin od Fondu dalšího vzdělávání.

Reference:
KHK Zlínského kraje, AVEX trade, VAKSTAV, Stavebniny Prima, CN Group CZ s.r.o., Univerzita Tomáše Bati,
IZAP, Ce-Pa, SPUR, ADS studio, Duda - koupelny, Puidukoda CZ, OVB Allfinanz, Stavosvit, Qeneo, Biofarma
Březová, Fond dalšího vzdělávání, Firemní vzdělávací projekty, Individuální klienti – manažeři různých firem.

