Bezpłatne narzędzie
wspierające zarządzanie personelem w firmach

JEDNO NARZĘDZIEWIELE KORZYŚCI!

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE
KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

• DEF INIOW ANI E P RO BLEMÓW
I W YZN ACZ E NI ES TR ATE G II
Zapraszamy do udziału w międzynarodowym projekcie pn. Compete!

Określenie celów strategicznych firmy z
wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy.

Oferujemy udział w testach Europejskiego Modelu Strategicznego Zarządzania Kompetencjami.
Model wykorzystuje elektroniczne narzędzie, dedykowane tym przedsiębiorcom, którzy

• B AD ANI E KOM PE TE NCJ I

świadomie myślą o zwiększaniu konkurencyjności firmy poprzez rozwój personelu.

P R ACOW NI KÓW
•

Uświadomienie

aktualnych

kompetencji

PROBLEM

pracowników pięciu zawodów:

PLAN
STRATEGICZNY

SUKCES

- barman/kelner,
- kucharz,
- obsługa pokoi,

ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW

- recepcjonista,
- menedżer.
Dlaczego warto wdrożyć Model Strategicznego Zarządzania Kompetencjami? Ponieważ…
•

Zbadanie luk kompetencyjnych, które powinny
być uzupełnione, aby osiągnąć zaplanowane

• Narzędzie wpierające zarządzanie kompetencjami jest proste w użyciu – możesz skorzystać
samodzielnie.

• RE KOM END ACJ E DL A

• Wdrażając cały model zaplanujesz rozwój firmy oparty o kompetencje pracowników: określisz

P R ACO D AW CY I P R ACOW NI K A
Informacja o ogólnym stanie kadr i wskazówki
pracowników

• Model dostosowany jest zarówno do firm niedoświadczonych w zarządzaniu kompetencjami,
jaki dla tych o wysokiej świadomości kierunków rozwoju firmy.

cele.

rozwoju

• To ludzie i ich kompetencje budują wartość organizacji.

-

sugerowana

literatura

fachowa, szkolenia, elementy coachingu, pytania
rekrutacyjne.

cele – wyznaczysz kompetencje potrzebne do ich osiągnięcia – zbadasz kompetencje –
zaplanujesz działania rozwojowe. Możesz też skorzystać ze standardowych rozwiązań.
• Dzięki prostemu narzędziu będziesz w stanie regularnie monitorować kompetencje
pracowników.

Bezpłatne testy narzędzia ruszają już w lutym 2012!

www.tourism-strategy.eu

Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: biuro@diagnozakompetencji.pl
Więcej informacji pod nr tel.: 12 353 05 59
Zapraszamy!

Biuro Projektu: Nowe Motywacje sp. z o.o., www.nm.com.pl/Dla_biznesu/Projekty_UE/Projekty_miedzynarodowe/
Projekt „Europejski Model Strategicznego Zarządzania Kompetencjami w MŚP sektora turystycznego” realizowany jest ze środków Komisji Europejskiej w ramach
Programu Uczenie się przez całe życie.

