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επιτυχή διαχείριση μιας μικρής και μεσαίας επιχεί‐

Δραστηριότητες

ρησης.

 Επαλήθευση του

Και οι δύο τύποι των αρμοδιοτήτων ‐ γενικές και
ειδικές ‐ είναι τα προσωπικά χαρακτηριστικά, τα

Σκεπτικό του

οποία είναι δυνατό να αλλάξουν και να τροποποιη‐
θούν, για παράδειγμα μέσω της κατάρτισης. Μπο‐
ρούν να καταλήξουν σε διαφορετικά επίπεδα για

έργου

διαφορετι‐
κούς ανθρώ‐

Κατά την τρέχουσα περίοδο της δυναμικής

πους,

οικονομικής ανάπτυ‐

και για τον

ξης και το μεγάλο

ίδιο τον ερ‐

αριθμό από διαφορε‐

γαζόμενο σε

τικές

διαφορετικές

εταιρείες

σε

αλλά

προφίλ ικανοτή‐
των των εργαζο‐
μένων

 Εκπόνηση

του

συστήματος μέτρησης ταλέντο

 Επεξεργασία των κατευθυντήριων
γραμμών πώς να οικοδομήσουμε τη
στρατηγική της εταιρείας με βάση τα
αποτελέσματα της μέτρησης ταλέ‐
ντων και αξιοποίηση του δυναμικού
των εργαζομένων

 Προετοιμασία εθνικής έκδοσης του
συστήματος διαχείρισης ταλέντων

λειτουργία, φαίνεται

χρονικές στιγμές.

σημαντικό να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά

Σήμερα φαίνεται ότι η νέα πρόκληση δεν είναι

προγραμμάτων κατάρτισης, υλικών

ενός επιχειρηματία που επιτρέπουν σ 'αυτόν

μόνο η διαχείριση των ικανοτήτων, αλλά και η

κατάρτισης (για τη βελτίωση των

όχι μόνο να επιβιώσει, αλλά και να αναπτυχθεί

διαχείριση των ταλέντων. Το Ταλέντο έχει καταστεί

ικανοτήτων) προς νέες οργανώσεις

και να γίνει επιτυχημένος.

ο κύριος παράγοντας της παραγωγής και των

και νέες χώρες

Οι ικανότητες αποτελούν το αντικείμενο της

περιφερειών να αναπτύξουν τα πλεονεκτήματα με

 Οργάνωση εκπαίδευσης σχετική με

έρευνας εντός διάφορων τομέων των κοινωνι‐

βάση την ικανότητά τους να κινητοποιούν γρήγορα

τη μεθοδολογία και τη χρήση του

κών επιστημών: ψυχολογία, τη διαχείριση, το

τους καλύτερους ανθρώπους, τους πόρους, και τις

εργαλείου μέτρησης ταλέντων προς

δίκαιο, την κοινωνιολογία και την οργανωτική

ικανότητες που απαιτούνται για να την μετατροπή

θεωρία. Οι αρμοδιότητες που σχετίζονται με τη

καινοτομιών σε νέες επιχειρηματικές ιδέες και

διαχείριση της εταιρείας μπορεί να οριστούν

εμπορικά προϊόντα. Ποιότητες και φιλοδοξίες ως η

ως εκείνα τα χαρακτηριστικά που ευνοούν την

κινητήρια δύναμη για το μέλλον.

 Η ανταλλαγή και η προσαρμογή των

τα μέλη της σύμπραξης και προς
εξωτερικούς οργανισμούς

 Δοκιμή του συστήματος μέτρησης
ταλέντων και εκπαιδευτικού υλικού
από κάθε εταίρο του έργου

