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Śmiało wyrażaj 
swoje opinie

Zadawaj pytania Zgłaszaj swoje 
pomysły

Świetnie, że z nami jesteś! To znaczy, że myślimy podobnie 
i będziemy razem tworzyć branżę edukacji online.

Cześć!



Doceniamy otwartość, entuzjazm i inicjatywę.  

Jeśli potrzebujesz informacji zwrotnej lub wsparcia —  
zawsze jesteśmy do Twojej dyspozycji. 

Pokonuj trudności, odkrywaj możliwości i pnij się w górę! 
My już w Ciebie uwierzyliśmy. 

Poznaj nas bliżej i zaczynajmy! 

Witamy w Laba



Wszyscy 
jesteśmy 
na „ty”



Sami decydujemy o tym, jak będzie wyglądała nasza branża: ciągle 
eksperymentujemy, wprowadzamy nowe formaty, testujemy 
i modyfikujemy.

Pracujemy w branży edukacji online. To nowa dziedzina, popyt na którą 
wciąż rośnie, co niesamowicie nas nakręca. Dzięki temu, że rynek ciągle 
się rozwija, praca jest o wiele przyjemniejsza i ciekawsza.

Kilka słów o nas

Konkurencja jest wysoka, ale możliwości są nieograniczone.



Zajmujemy się edukacją online. Wszystkie nasze kursy 
możesz znaleźć tutaj. Nasi klienci to specjaliści, którzy 
chcą doskonalić swoje umiejętności i właściciele firm, 
którzy chcą rozwijać swój biznes.

Kilka słów o nas

https://l-a-b-a.pl/lecture


Przeprowadzamy kursy w 129 krajach, najwięcej — 
na Ukrainie, w Rosji, Kazachstanie i Białorusi. 

Kilka słów o nas
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100 kursów rocznie 

1 000 studentów miesięcznie

Kilka słów o nas



Wybieramy najlepszych wykładowców: praktykujących profesjonalistów z 
wykształceniem kierunkowym, międzynarodowymi certyfikatami i dyplomami, 
masą case study na podstawie własnego doświadczenia, z charyzmą i energią do 
działania.

Co robimy, aby nasze kursy były najlepsze

Pomagamy wykładowcom lepiej prezentować materiały szkoleniowe, a studentom —  
zdobywać nową wiedzę. W tym celu stworzyliśmy własny system LMS, w którym 
studenci mają dostęp do dodatkowych materiałów związanych z kursami. 

Stworzyliśmy zespół obsługi klienta, który nie tylko pomaga studentom w 
rozwiązywaniu problemów, ale także wspiera ich i motywuje do nauki. 



Dajemy narzędzie, dzięki któremu specjaliści 
odniosą sukces na rynku pracy. 

To wiedza. 

Nasze główne zadanie — pomagać studentom 
w osiąganiu celów biznesowych.

Nasza misja



Nasze wartości

Z
m

ia
n
y

Czas

Zdolność do adaptacji

Technologie

Jesteśmy tutaj: pomagamy 

adaptować się do zachodzących zmian



Lifelong learning  

Świat zmienia się w niespotykanym dotąd tempie. Żeby nadążać, musimy uczyć 
się nowych rzeczy. Rozwój osobisty to jeden z czynników, wpływających na 
poczucie szczęścia w pracy. Ale jest jeszcze jedna zasada: stosować w praktyce 
wszystko, czego uczymy i czego się uczymy sami. W tym tkwi nasza siła.

Nasze wartości

Critical thinking  

Poddajemy wszystko w wątpliwość. Robimy to, by udoskonalać swój produkt 
i nie ograniczać się narzuconym zdaniem. Patrzymy na zadania pod różnymi 
kątami, szukamy niestandardowych rozwiązań.

Passion for work  

Nasz biznes jest naszą pasją. Tworzymy produkt, z którego jesteśmy dumni 
i którego używamy sami. Patrząc na efekt oczami klienta, łatwiej jest oceniać 
działania swoje i innych. Wtedy staje się jasne, że dobry pomysł – to pomysł 
dobrze zrealizowany. 



Jeśli znalazłeś się w niezrozumiałej dla siebie 
sytuacji –  po prostu działaj! 

Dostrzegaj nowe w starym, osiągalne w nieosiągalnym 

Szybko reaguj na zmiany i podejmuj działania  

Wdrażaj innowacje i przyjmuj wyzwania – realizuj u nas swoje 

pomysły 

Dąż do tego, by pracować wydajnie 

Proponuj rozwiązania, zanim zapytają Cię o to przełożeni

Nasze zasady

Będziesz świetnym specjalistą i osiągniesz wszystkie postawione 
przed sobą cele.



Pokaż swój zapał!

Nie pracuj by pracować: pracuj, by osiągać konkretne, mierzalne cele  

Wymagaj niemożliwego – otrzymuj więcej 

Bądź otwarty na nowości, szukaj nowych możliwości, szansy 

na współpracę z nowymi ludźmi, wiedzę i zadania, wdrażaj nowe 

narzędzia 

Bądź krytyczny wobec innych, ale w pierwszej kolejności wobec siebie 

Inspiruj się własnymi sukcesami oraz tym, jak pracują inni

Nasze zasady

Twórz produkt, z którego będziesz dumny.



Keep calm i pracuj jak Duńczycy

Pomagaj współpracownikom i klientom, pracuj na wspólny 

wynik 

Szanuj czas – swój oraz innych ludzi 

Pracuj z głową, planuj i angażuj się 

Upraszczaj wszystko, co się da. Zrobione? Upraszczaj dalej.

Nasze zasady

Znajdziesz równowagę między życiem zawodowym i prywatnym 
i będziesz szczęśliwy.



Jak 
pracujemy?



Z klientami:

Szanujemy każdego klienta – naprawdę, nie dla pozoru 

Budujemy relacje na zasadach win-win 

Próbujemy pomóc w każdej sytuacji 

Nie omawiamy klientów za ich plecami 

Nie wprowadzamy klienta w błąd, by na tym zarobić: zabroniona jest 

sprzedaż kursów, które nie pomogą lub nie są potrzebne klientowi

Jak pracujemy?



Z produktem:

Nie bierzemy przykładu z najlepszych w naszym kraju – bierzemy przykład 

z najlepszych na świecie 

Mówimy i robimy tylko to, co prowadzi do realnych wyników 

W każdej sytuacji kierujemy się zrozumiałą dla wszystkich logiką 

Wdrażamy nowoczesne i technologiczne elementy, żeby proces nauczania 

przebiegał wygodniej i ciekawiej 

Nie używamy technologii dla samej technologii, nie zastępujemy nią 

realnej komunikacji

Jak pracujemy?



Ze sobą nawzajem:

Jesteśmy dla siebie otwarci, szanujemy potrzeby innych, widzimy we 

współpracownikach przyjaciół, a w przełożonych – doświadczenie 

Jeśli nie podoba nam się coś we współpracowniku lub zasadach firmy, 

przekazujemy nasze zdanie osobie, która ma na to wpływ 

Krytykujemy konstruktywnie i nie krytykujemy, jeśli krytyka nie prowadzi 

do zmian na lepsze 

Nie zrzucamy odpowiedzialności na innych 

Nie oszukujemy, nie knujemy i nie snujemy intryg 

Komunikujemy się w sposób uprzejmy, podtrzymujemy pozytywne nastawienie

Jak pracujemy?



Piękna

Zajedwabista
Otwarta, 
przyjazna, 
odjazdowa 

Jednym słowem – 
wszystko super

Jeszcze 
troszeczkę i będzie 

turkusowa
Odjazdowa

Rodzina, w której 
chcą Cię nauczać  

i rozwijać 

Jak pracujemy?

Oto, co mówią o naszej kulturze 
korporacyjnej nasi współpracownicy:

Aktywna, 
zorientowana 

na wynik
Świetna

Inspirująca 

i motywująca

Jednocząca

Dobry pakiet 
motywacyjny, 

świetny produkt



To już wszystko!  

Masz pytania? Śmiało! 

Gotowy na nową przygodę? 
Do dzieła! :)


