RAFAŁ MOCZADŁO:

JAK SKUTECZNIE NEGOCJOWAĆ ZAROBKI?

GRUPA DOCELOWA
Szkolenie przeznaczone jest dla pracowników MŚP.
Wymagany poziom znajomości zagadnień negocjacyjnych: podstawowy
Czas trwania wszystkich aktywności: około 2h 45min (zegarowych 60'), 3h szkoleniowe i 30min

CELE SZKOLENIA:


Zapoznanie się ze złożonością zagadnienia negocjacji.



Wskazanie na wagę zwykle zaniedbywanej fazy przygotowawczej negocjacji.



Praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności.

ZADANIA

Przebieg

Powitanie, zapoznanie się w formie np. „do czego te klucze?”
http://pl.methopedia.eu/Do%20czego%20te%20klucze%3F

Czy ktoś z uczestników brał udział w profesjonalnych negocjacjach?
Jeżeli tak, proszę o opisanie najważniejszych zdaniem uczestników
zagadnień wpływających na przebieg negocjacji.
Jeżeli nie, to proszę o opisanie jakichś ciekawych bądź po prostu
ostatnich sytuacji negocjacyjnych w życiu codziennym np. w domu
lub pracy.
Wypełnij ankietę:
Czy podczas zatrudniania do pracy stosowałeś w sposób
świadomy jakieś techniki negocjacyjne?
Jeżeli stosowałeś, napisz jakie to techniki.
Przeprowadźmy w parach wywiady, których celem będzie
uzyskanie informacji na temat sposobu umawiania się co do
wysokości pensji i innych profitów wynikających z pracy podczas
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Zapoznanie się uczestników.



Zbudowanie przyjaznej
atmosfery spotkania.



Uruchomienie emocji na
początku spotkania



Uświadomienie sobie złożoności
zagadnienia negocjacji

10'

15'

ostatniej rekrutacji. Przygotujcie do tego celu kamerę
internetową i nagrany film opublikujmy (np. wykorzystując
Youtube i osadzając na wspólnym blogu).
Obejrzyjmy wzajemnie filmy i napiszmy w komentarzach, co
waszym zdaniem było cenne bądź interesujące w sposobie
rozmowy o wynagrodzeniach. Co byście zmienili podczas tego
rodzaju negocjacji i krótko uzasadnijcie "dlaczego".

Zasady pracy oraz wprowadzenie w tematykę szkolenia.

Zadanie indywidualne 1

Spotkanie w
grupie

tradycyjne

samodzielne on-line

Prezentacja, tablica

blog



Zapoznanie uczestników ze
sposobami pracy podczas web
questu



Zapoznanie uczestników z
ogólnymi zagadnieniami
związanymi z procesem
negocjacyjnym



poznanie podstaw teorii

20'

20'

negocjacji

Przygotuj krótką prezentację wyjaśniającą czym są negocjacje w
istocie. Skorzystaj z materiałów w Internecie. Prezentację umieść
na wspólnej przestrzeni w Slideshare, a następnie osadź na
wspólnym blogu jako oddzielny post.

Zadanie indywidualne 2

samodzielne on-line

blog



poznanie podstaw teorii

20'

Przygotuj krótką prezentację przedstawiającą typy negocjacji.

negocjacji

Skorzystaj z materiałów w Internecie. Prezentację umieść na
wspólnej przestrzeni w Slideshare, a następnie osadź na
wspólnym blogu jako oddzielny post.

Zadanie indywidualne 3

samodzielne on-line

blog



poznanie podstaw teorii

20'

negocjacji

Przygotuj krótką prezentację przedstawiającą fazy negocjacji.
Skorzystaj z materiałów w Internecie. Prezentację umieść na
wspólnej przestrzeni w Slideshare, a następnie osadź na
wspólnym blogu jako oddzielny post.

Zadanie indywidualne 4

samodzielne on-line

blog



poznanie podstaw teorii

20'

negocjacji

Przygotuj krótką prezentację przedstawiającą style negocjacyjne.
Skorzystaj z materiałów w Internecie. Prezentację umieść na
wspólnej przestrzeni w Slideshare, a następnie osadź na
wspólnym blogu jako oddzielny post.

Zadanie grupowe: grupa 1 – strona pracowników (W grupie zespoły Grupowa (3
2lub3 osobowe. Liczba zespołów w obu grupach musi być taka
grupy )
sama)




Osoba 1: Przygotować się i przeprowadzić rozmowę
negocjacyjną wg. poniżej zdiagnozowanej sytuacji ogólnej
oraz wskazówek wynikających z opisu. Nagrać rozmowę
negocjacyjną z Twoimi partnerami z drugiej grupy.
Osoba 2 Stworzyć i udostępnić innym uczestnikom

Online/tra
dycyjne

Vimeo, Windows
Media Player,
kamerka
synchronic internetowa,
zno/asynch mikrofon,
roniczna
GoogleDocs



Praktyczne wykorzystanie
wiedzy na temat zasad procesu
negocjacji



Podkreślenie istotności fazy
przygotowawczej do negocjacji



Kształcenie umiejętności analizy
danych niezbędnych w procesie

45'

dokument zawierający opisane dla konkretnego przypadku
negocjacyjnego elementy wynikające z faz
przygotowawczych negocjacji (zakres tematów, uzgodnione
priorytety, matrycę ustępstw, analizę potrzeb drugiej strony
etc.).

przygotowania do rozmowy
negocjacyjnej


UWAGA: Poniższego opisu nie powinna znać druga grupa.
Jesteś pracownikiem średniej firmy, która ze względu na oszczędności
podlega restrukturyzacji. Otrzymałeś informację, że od nowego
miesiąca będziesz zatrudniony(a) w spółce, która przejmuje
wszystkich dotychczasowych pracowników firmy matki. Zmiana może
wiązać się z renegocjacją istotnych elementów umowy o pracę.
Nie jesteś do końca zadowolony z dotychczasowego zakresu
obowiązków. Jesteś przekonany, że powinieneś pracować na
stanowisku bardziej twórczym np. jako trener szkoleniowiec ;)
Zarabiasz 3100 netto. Pensja umożliwia ci odłożenie niewielkiej
kwoty. Chciałbyś jednak zarabiać trochę więcej. Byłbyś zadowolony,
gdyby udało Ci się uzyskać podwyżkę do poziomu 3500 zł netto
Z drugiej strony do utrzymania stabilności budżetu domowego
wystarczyłoby, żebyś zarabiał nawet 2800 zł netto. Jednak nie byłbyś
z tego zadowolony, gdyż chcesz mieć możliwość odkładania .
Negocjowanie nie wydaje Ci się Twoją mocną stroną, ale na szczęście
masz dobrego kolegę/koleżankę z pracy, która będzie Twoim doradcą
negocjacyjnym. Pomoże poprowadzić cały proces negocjacyjny.

Zadanie grupa 2 – pracodawcy (w grupie zespoły 2lub3 osobowe)


Przeprowadzić negocjacje wg. poniżej zdiagnozowanej

Grupowa

Online/tra
dycyjne

Vimeo, Windows
Media Player,
kamerka

Zrozumienie konieczności
uwzględniania potrzeb i celów
drugiej strony

sytuacji ogólnej i nagrać rozmowę negocjacyjną z Twoimi
partnerami z pierwszej grupy.


Stworzyć i udostępnić dokument zawierający opisane dla
konkretnego przypadku elementy wynikające z faz
przygotowawczych negocjacji (zakres możliwych zagadnień
negocjacyjnych, ustalenie głównych celów, matrycę
ustępstw etc.).

UWAGA: Poniższego opisu nie powinna poznać grupa pierwsza.
Jesteście pracownikami HR w średnim przedsiębiorstwie, które ze
względu na oszczędności podlega restrukturyzacji. Wiesz, że od
przyszłego miesiąca pracownicy zostaną zatrudnieni w spółce, która
przejmie wszystkich dotychczasowy zespół. Zmiana będzie wiązać się
z renegocjacją istotnych elementów umowy o pracę. W szczególności
ze względu na zwiększającą się konkurencję, firmie będzie zależało na
uelastycznieniu dotychczas wypłacanych zarobków. Sposobem ma
być pozostawienie dotychczasowej stawki pracownika wyłącznie pod
warunkiem że stawka nie będzie podlegała zmianie przez rok. Potem
mogą ulec renegocjacji: warunki płacowe, zakresy obowiązków
pracowników, dodatki socjalne do pensji etc. Dotychczas pracownicy
korzystali z możliwości darmowego korzystania z usług spa, siłowni,
przychodni itd.
Otrzymałeś(łaś) informację od dyrektora personalnego, że w ramach
oszczędności, firma chciałaby renegocjować umowy z mniej
zaangażowanymi i słabiej przykładającymi się do pracy osobami ze
względu na utratę przewagi konkurencyjnej firmy.
Z dotychczas przeprowadzonych rozmów wynika, że np. w dziale
szkoleniowym nie udało się utrzymać w firmie trenera i że złoży
wymówienie w ciągu najbliższych tygodni. Główną motywacją była

synchronic internetowa,
zno/asynch mikrofon, Google
roniczna
Docs

niska płaca, trener zarabiał 2900 zł
Ponieważ będziesz odpowiedzialny(a) za przeprowadzenie negocjacji,
masz wyznaczoną osobę (osoby), która będzie prowadzić proces
przygotowań do negocjacji.
Masz świadomość, że twoje możliwości negocjacyjne są w pewnym
stopniu ograniczone, ale w wyjątkowych sytuacjach wiesz, że możesz
poprosić dyrektora personalnego o większe ustępstwa szczególnie
jeżeli chodzi o możliwości związane z awansem poziomym
pracownika.
Z zebranych informacji na temat pracownika, z którym będziesz
przeprowadzać rozmowę wynika, że jest to osoba sumiennie
wykonująca swoje obowiązki, z drugiej strony nie jest pracownikiem
wybitnym. Pracownik nie miał podwyżki od 2 lat, zarabia 3100 zł
netto. Średnia zarobków na tym samym stanowisku w branży wynosi
3300 złotych.
Celem długoterminowym firmy jest nie tylko osiągnięcie
określonego poziomu oszczędności, ale też utrzymanie zadowolenia
załogi ze swojej pracy.

Proces




Samodzielna Online /
Wiki, forum,
asynchroni screencasty
Przedstawienie możliwych źródeł wiedzy nt. negocjacji. Linki
czna
z opisem



Poznanie szczegółowych zasad
prowadzenia negocjacji



Poznanie form negocjacji

Tutorial do vimeo, GoogleDocs i Windows Media Player



Wsparcie techniczne
uczestników konieczne do

45'



prawidłowego wykonania
zadania

Możliwość dyskusji na forum

Ewaluacja.

indywidualna online/asy
nchroniczn
a



Ocena p2p produktów przy pomocy anonimowej ankiety z
matrycą oceny. Ocena jest średnią z sumy ocen innych
uczestników oraz prowadzącego.



Komentarz podsumowujący oceny oraz wiedzę wynikającą z Wszyscy
wykonanych zadań.



Czas na wnioski i sugestie uczestników

Google Docs

online/sync czat/wideokonferen
hroniczne cja



Informacja zwrotna nt. jakości
wykonanego zadania

10'



Uporządkowanie zdobytej
wiedzy i umiejętności

20'



Uzyskanie informacji zwrotnej
od uczestników

