
46 

DEÁK KRISZTINA  
Deák Krisztina 13 éve dolgozik kommunikációs területen. Egy multinacionális szállítóvállalat 

ügyfélszolgálati csoportvezetője. Vezetőként sokat foglalkozik a coaching kérdésével 

coacheeként és coach szemléletű vezetőként egyaránt. Területén jellemző fluktuáció miatt az új 

kollégák integrálásában és a „mindig új csapat” összetartásában ennek fontos szerepe van. 

Nemrégiben szerzett közgazdász diplomát, diplomamunkáját a coachingról írta.  

  

FILIUS ÁGNES   
Az ELTE Szociológiai Intézetében szerzett diplomát, majd 2002-óta HR területen dolgozik. Kivá-

lasztás, szervezetfejlesztés, képzési, teljesítményértékelési, és képzési rendszerek kialakítása, be-

vezetése, működtetése volt az elmúlt 14 alatt a feladata. Dolgozott külsős, és belsős tanácsadói 

pozícióban, a partnerei és megbízói kis-, középvállalkozások, multik, állami cégek, és non-profit 

szervezetek voltak. HR szakújságíróként 2008-ban kezdett el cikkeket írni. 2011-óta segíthti az 

egyéni, és a csoportos fejlesztéssel foglalkozó, komoly szakmai háttérrel rendelkező szerveze-

tek külső kommunikációját.  

  

DR. KURUCZ ATTILA  
Teljesítmény- és folyamatmenedzsment specialista, IACM referencia tanácsadója, Business 

coach és mediátor. Közgazdászként végzett és a komplex vállalati teljesítménymodellekből 

doktorált. Módszereiben is az ontológiai coaching és a design-thinking módszereket alkalmaz-

za. Jelenleg szakértő tanácsadóként és támogatóként dolgozik. 10 éves tudományos és gyakor-

ló tanácsadói tapasztalattal támogatja a vállalatokat és dolgozóikat, hogy hatékonyabban és 

könnyebben végezzék munkájukat.   

  

MÁRTON MÓNIKA  
A Legacy Kft. ügyvezetője, szervezetfejlesztő, tréner, coach. Hitvallása, hogy a szervezetek, a te-

amek, az egyének képesek a változásra, képesek a kiváló teljesítményre, és arra, hogy miközben 

kiválóan teljesítenek, örömet, és kiteljesedést élhetnek meg. Kollégáival együtt azon dolgoznak, 

hogy mindezeket támogassák a legnagyobb szakmaisággal, ezért kötelességüknek érzik, hogy 
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folyamatosan fejlesszék azt a képességünket, amivel a legjobb szolgáltatást nyújtják ügyfeleik 

számára.  

 

SÁNDOR JENŐ  
Tréner, kvalifikált business coach, doktorandusz, pszichodráma asszisztens, a Metropolitan 

Egyetem Coach – üzleti edző szakirányú továbbképzésének szakvezetője. Egyetemistaként a 

non-profit szférában kezdett el csoportbeszélgetéseket moderálni és fiatalokat mentorálni. Te-

ológus-lelkészként végezett, tanult 2 évig szociológiát, majd továbbképzéseken vett részt, ahol 

pszichológiával, csoportvezetéssel foglalkozott. Doktori munkáját gazdaságetikából írja.  

 

SZABÓ ZSÓFIA  
Szervezetfejlesztő, coach, az Ascon Consulting partnere. Immáron 17 éve dolgozik szervezetek-

kel, vezetőkkel, csoportokkal. Munkáival a hosszútávú jól-létet, szervezeti hatékonyságnövelést 

és személyes integritást támogatja. Dolgozik coachként, szervezeti kultúrafejlesztőként, cso-

portvezetőként és nagyobb folyamatokban változási konzulensként. Csoportanalitikus és 

tranakció-analízis alapokon dolgozik.  

  

SZŰCS NÓRA  
Az expat-coach, business coach, a Simply Abroad létrehozója. A Budapesti Corvinus Egyetem 

vezetés-szervezés szakirányán és a University of Nottingham munka- és szervezetpszichológia 

szakán szerzett mester szintű diplomát, jelenleg a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetemen 

folytat doktori tanulmányokat és tanít Nemzetközi Humánerőforrás-menedzsmentet. Számos 

expat-szervezet tagja. Coachingjain és workshopjain az a cél vezérli, hogy ügyfelei minél maga-

biztosabban mozogjanak külföldön, és szabadon szárnyalásként éljék meg a külföldön eltöltött 

időszakot.   

  

  

  


