
Handó Eszter közgazdászként végzett a Pécsi Egyetemen, Vezetés-szervezés és Tanácsadás Szakon. 1994 és 2009 között HR 

generalista és középvezetői feladatokat látott el a Procter & Gamble Magyarországnál, majd a közép-európai régióban. 2009 és 

2012 között a Procter & Gamble Közép-Európa HR igazgatója volt. 2012-től a Katica Tanya Élményközpontot üzemeltető BPR 

Consult  K�.  ügyvezetője,  2014  óta  a  FranklinCovey  Magyarország  Client  partnere  és  trénere.

Handó Eszter több évtizednyi, HR területen, illetve közép- és felsővezetőként FMCG multinacionális cégnél szerzett hazai és nem-

zetközi tapasztalatát integrálva tanácsadó, tréner és coach szerepben is tevékenykedik. Fő érdeklődési területe az egyéni, illetve 

szervezeti eredményesség, a változásmenedzsment, a mentorálás és a személyiségtipológia (C.G. Jung munkásságára alapozott 

MBTI  módszertan)  használata.

Mindemellett Somogy megyében egy gyermekes családok, osztályok, ökotudatos baráti társaságok és csapatépítéshez nem min-

dennapi helyszínt kereső vállalkozások részére hagyományőrző-környezetvédő élményközpontot működtet családi vállalko-

zásban. Az ismert és népszerű Katica Tanya Élményközpont csaknem 20 éve várja a látogatókat. A határozott céllal létrehozott, 

akkoriban úttörő, a fenntarthatóságot képviselő vállalkozás ötlete egy férjével közösen megtett világkörüli út során született meg, 

méghozzá az ausztráliai Stuart Highway-en. Az utazásból könyv is született, –  „Irány a Világ  418 nap alatt 4 keréken a Föld körül”

címmel.

Mind a Katica Tanya Élményközpont megálmodójaként, mind tanácsadóként, trénerként és coach-ként az a meggyőződés veze-  

ti, hogy egész életünkben képesek vagyunk tanulni, fejlődni, és mindannyiunk feladata, hogy megszerzett tapasztalatunkat 

magunk  és  mások  épülésére  fordítsuk,  szemléletmódunkat  tudatosan  és  folyamatosan  fejlesszük. 

Végzettség / Képzések:

2019:  Action Learning Team Coach, ICF nemzetközi akkreditációval – Gestalt Coaching Center és HR Partner Consulting

2018:  Tréner-team coach-facilitátor – Legacy K�. TTF képzése, 7.évfolyam

2014:  7 szokás és Életrevaló program (7 szokás az iskolai pedagógusok számára) kvalifikált trénere – FranklinCovey Magyarország

2013: Integratív Coach képzés, Practitioner szint – GROW Szervezetfejlesztési Tanácsadó Zrt.

2008: Okleveles Myers-Briggs Type Indicator® Step I és Step II Facilitátor

2006: Vállalati Executive coach – Lee Hecht Harrison International 

1994: Pécsi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar; Vezetés-Szervezés és Tanácsadás Szak

1993: University College Galway, Ireland – Organizational Behaviour kurzus

HANDÓ ESZTER

HR tanácsadó, mentor-coach és tréner;

a somogyi Katica Tanya Élményközpont

alapító-tulajdonosa és szíve-lelke.


