Управление на
компетенциите
в
“Идеал Стандарт – Видима”АД
7 юни 2012 г.

Кои сме ние
“Идеал Стандарт – Видима”АД
Завод за производство на санитарна арматура
 най-големият производител на санитарна арматура в света
 производствен капацитет: 6 млн. броя смесителни батерии
годишно

Завод за производство на санитарна керамика
 най-големият производител на санитарна керамика в
компанията
 производствен капацитет: 2.8 млн. броя керамични
изделия годишно

Дистрибуционен Център
 Обслужва пазарите в Източна и Западна Европа

Персонал - 3 300 човека

Какво ще представим днес

 Оценка на компетенциите при подбор
 Оценка на трудовото представяне
- за работници в производството
- за административни служители
 Обучение и квалификация

“Стремим се да подкрепяме нашите работници и
служители на всички нива на бизнеса, както и на
глобално ниво. Като осигуряваме инструменти и
ресурси, които да им помогнат да бъдат успешни в
работата си и да реализират своя потенциал, ние
създаваме една силна и успешна компания компания, в която всеки да се гордее, че работи.”
Марк Макрей,
Вицепрезидент Човешки Ресурси и Комуникации
Идеал Стандарт Интернешънъл

Оценка на компетенциите при подбор
За работници в производството:
Профил:
 Средно образование – общо или техническо
 Личностни качества:
-

отговорност
дисциплинираност
стремеж към качествено изпълнение на задачите
желание за усвояване на нови знания
умения за самостоятелна работа
умения за работа в екип

Как оценяваме тези компетенции:
 Чрез събеседване с ЧР и производствени ръководители

Оценка на компетенциите при подбор
За административни служители:
Профил:






Висше образование, подходящо за позицията
Английски език / втори западен език
Компютърни умения
Комуникационни умения
Личностни качества
-

отговорност
прецизност
организираност
фокус към детайла
работа в екип

 Мотивация

Как оценяваме тези компетенции:





Чрез събеседване с ЧР /структурирано интервю/
Тестове за оценка на езиковите знания
Тестове за оценка на компютърните умения
Специализирани тестове (технически, икономически, др.)

Учебен център в завода за керамика

• 10 дни въвеждащо обучение на новопостъпили работници
• Запознаване с целия производствен процес

Управление на трудовото представяне
/Рerformance Мanagement Рrocess/
 РМР е основният ЧР инструмент в подкрепа на изпълнението
на годишния план
 Целта на РМР процеса е да осигури, че:
- всеки служител прави правилните / важните неща за
постигане на целите на отдела / функцията и компанията
- всеки служител е наясно какво се очаква от него
- всеки служител получава редовно обратна връзка от
прекия си ръководител за работата си
- ръководителите насърчават хората в екипите си да
постигат повече
- ръководителите взимат навременни мерки за
подобряване на трудовото представяне при необходимост

Оценка на трудовото представяне –
работници в производството
 Критерии за оценка:
-

Професионален опит и квалификация
Качество на извършваната работа
Количество на извършваната работа
Трудова дисциплина
Отношение към безопасността на труда
Отговорност и инициативност
Работа в екип

 Оценяване:
- от прекия ръководител и ръководител следващо ниво
- скала за оценяване от 1 до 5

 Обратна връзка:
- индивидуална среща с прекия ръководител и ЧР

 Период:
- веднъж годишно: ноемри - декември

Оценка на трудовото представяне –
ръководители и административни служители
 Критерии за оценка:
-

поставени индивидуални цели за годината
техническа компетентност
самостоятелност в работата
качество на работата
отношение към работата
отношение към другите
фирмени ценности

 Оценяване:
- самооценка на изпълнението на целите от служителя
- оценка от прекия ръководител
- скала за оценяване от 1 до 5

 Обратна връзка:
- индивидуална среща с прекия ръководител и ЧР

 Период:

- определяне на годишни цели - февруари
- периодични прегледи на изпълнението на целите – на тримесечие
- годишна оценка – декември - януари
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Следващи стъпки:
- обследване на хората с трудово представяне под изискванията
- определяне на действия за подобряване
- обследване на хората с трудово представяне над изискванията
- определяне на действия за развитие

Основни изводи
 Процес, който изисква време и се развива
 за ЧР:
- подобряване на елементи от процеса всяка година
- участие на ЧР на всеки етап от процеса

 за ръководителите:
- постепенно осъзнаване на важността на процеса за тяхната
работа
- преход от формално изпълнение към задълбочено и качествено
прилагане на системата

 Структурираният подход помага да се идентифицират области
за подобрение и да се работи по тях
 Предизвикателството – да покажем на ръководителите
стойността на процеса за тях и за компанията

Нашите програми за обучение
Инструмент за поддържане и повишаване на квалификацията на
служителите
Етапи на процеса:







Проучване на нуждите от обучение
Изготвяне на годишна програма и бюджет за обучение
Утвърждаване на програмата
Актуализация на програмата – на тримесечие
Изпълнение и оценка на ефективността на обученията
Годишен анализ

Области:
• Развиване на компетенциите:
- личностни умения
- езикови умения
- компютърни умения

• Квалификация
- технически умения / квалификация
- обучения, свързани с производствения процес
- промени в законодателството

• Безопасност на труда и околна среда
• Ефективност на организацията
- тимбилдинг
- обучение на вътрешни одитори и др.

Проект “Вътрешни обучители”
Цел: Да се предостави нова и различна форма на обучение чрез използване на
вътрешни ресурси за повишаване квалификацията на хората
Ползите:
- предаваме знания и опит, които съществуват в компанията
- даваме възможност за обучение на по-голям брой хора
- предоставяме обучение, максимално съобразено с нуждите на служителите
- спестяваме разходи за обучение
- даваме възможност за личностно развитие на обучаващите, влизайки в нова
за тях роля

Вътрешни обучения 2011 г:
54 вътрешни обучители
51 теми
200 учебни сесии
680 часа
2292 обучени

“Школа за качество”
Система от вътрешни обучения, свързани с производствения процес
в завода за производство на санитарна керамика
Обхват: всички работници в производството
Основни цели:
• повишаване на техническите компетенции на всички заети в
производствения процес
• подобряване на производствените показатели
• повишаване на производителността

Обучители: производствените ръководители
Метод на обучение:
• теория и практически упражнения
• тестове и самооценка

Обучени през 2011 г:
- 661 работника

Обучени през 2012 г.
- 503 работника

“Коучинг Академия”
Цел: Изграждане на “коучинг” култура в организацията чрез
усвояване и използване на “коучинг” подход при
управлението на хора
Ползите:
- развитие на служителите:
- възможност да се използва техния потенциал
- постигане на по-добри резултати
- по-голяма ангажираност към компанията
- развитие на мениджърите:
- “от мениджър към лидер”
- фокус върху стратегичеките задачи
- лично удовлетворение от работата с хора

Участници: 18 ключови ръководители от Завод
за санитарна арматура, Завод за санитарна керамика,
Дистрибуционен Център, Финанси, Търговска организация

Етапи на програмата:
1 етап – двудневно обучение /юни/
2 етап – практически коучинг сесии в малки групи
/юли, август, септември/
3 етап – Акредитация и сертифициране /ноември/

Благодаря
за вниманието!
Имате ли въпроси?

