Kim jesteśmy i co prezentujemy?
Nowe Motywacje Spółka z o.o. - ﬁrma szkoleniowo-doradcza, specjalizująca się
w badaniu kompetencji pod kątem celu biznesowego organizacji wraz z instytucjami
partnerskimi: Granaforma oraz Federacion Provincial De Empresas De Montesca z Włoch, Rivas
Tour z Bułgarii, INSTITUT INPRO a.s. z Czech opracowały wspólny Europejski Model Kompetencji
dla 5 zawodów:
barman / kelner
obsługa pokoi

Trzy modele - jeden cel!
Narzędzie Compete składa się z trzech modułów:
Model podstawowy - wzorując się na najlepszych!
Stosując to podejście organizacja opiera strategię rozwoju personelu o model wzorcowej
organizacji, zdiagnozowany wcześniej przez ekspertów na podstawie badań prowadzonych
w ramach projektu. W badaniu kompetencji wykorzystywane są kwestionariusze oparte na
wystandaryzowanych dla poszczególnych grup zawodowych proﬁlach kompetencyjnych.
Model standardowy - do walkiz problemami organizacyjnymi!

kucharz
recepcjonista
menedżer
W oparciu o ujednolicone proﬁle kompetencyjne funkcjonuje elektroniczne narzędzie
Compete!, dostosowane do potrzeb grupy docelowej - Małych i Średnich Przedsiębiorstw
z sektora HoReCa.
Narzędzie pomaga:
- określić plan strategiczny ﬁrmy zgodny z jej biznesowymi celami,
- dokonać ewaluacji kompetencji pracowników,
- optymalizować zasoby kadrowe ﬁrmy.

Dlaczego warto zainwestować w kompetencje?
To ludzie budują wartość ﬁrm!
Dbałość o rozwój pracowników umożliwia
rozwój organizacji. Możliwość regularnego
monitoringu kompetencji pracowników
sprawi, że działania rozwojowe będą
realizowane efektywniej, przyniosą widoczne
rezultaty.
Sprawdzone rozwiązania!
Aby
dokonać
diagnozy
kompetencji
posłużono się metodologią 360 stopni, która
pozwala na wielowymiarowe spojrzenie:
z perspektywy przełożonego, współpracowników
oraz własnej, dzięki czemu ukazuje pełen
obraz predyspozycji danego pracownika.

Zamiast zatrudniać specjalistów - zrób to sam!
Prostota obsługi, przyjazny interfejs narzędzia,
a także system komunikatów, które prowadzą
krok po kroku od wyboru uczestników badania,
określenia perspektyw oceny, deﬁniowania
kompetencji, wyboru skal, przez generowanie
zaproszeń do badania za pomocą ankiet
elektronicznych, aż po monitoring i otrzymanie
indywidualnych i zbiorczych raportów - ułatwia
samodzielne korzystanie z produktu.
Motywowanie do rozwoju!
Wyraźne wskazanie luk kompetencyjych,
zlecane propozycje lektur, wskazówki rozwojowe
i coachingowe zarówno dla pracodawców jak
i pracowników pozwalają na lepszą organizację
pracy, szybszą reakcję na problemy oraz zachęcają
do samokształcenia, doskonalenia się personelu.

Opcja ta ma przyczynić się do rozwiązania kluczowych problemów, wynikających z braku
odpowiednich kompetencji u pracowników. Uświadomienie sobie barier rozwojowych
związanych z obsługą klienta/relacjami z klientami, zarządzaniem i organizacją pracy,
efektywnością pracy i zaangażowaniem personelu to pierwszy etap ku temu, aby wdrożyć plan
działania, polegający
na przedeﬁniowaniu problemów w cele związane z rozwojem kompetencji pracowników.
Szefostwo ﬁrmy decyduje, której grupy pracowników dotyczą problemy i która powinna wziąć
udział w badaniu kompetencji, aby w dalszej kolejności podjąć działania umożliwiające
rozwiązanie problemów.
Model zaawansowany - wyjątkowa strategia dostępna tylko dla Ciebie!
Model przeznaczony jest dla organizacji, które mają jasno zdeﬁniowane cele rozwojowe i są
w stanie samodzielnie z katalogu kompetencji wybrać te, których rozwój przyczyni się do
realizacji owych celów. Dzięki dostępnemu dla użytkowników szczegółowemu opisowi
kompetencji, łatwo przewidzieć, jak ich rozwój wpłynie na działania ﬁrmy. Tym samym
przedsiębiorstwo zyskuje możliwość opracowania unikalnej strategii, zindywidualizowanej do
konkretnych potrzeb.

