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Znajdź najlepszych! – projekt usprawniający proces rekrutacji w administracji publicznej!
stycznia w Krakowie odbyło się pierwsze spotkanie
10
otwierające nowy projekt współfinansowany przez Unię
Europejską z programu Uczenie się przez całe życie. “Znajdź
najlepszych – Rekrutacja oparta o kompetencje w administracji
publicznej” – to jedyny międzynarodowy projekt rozwijający
innowacje, którego koordynatorem jest strona polska.
Do Krakowa przyjechały partnerskie organizacje: przedstawiciele
włoskiej gminy Gazoldo degli Ippoliti, IBIS acam Bildungs Gmbh z Austrii, INSTITUT INPRO a.s. z Czech,
a także hiszpańska GRANAFORMA i The European Institute for Local Development z Grecji, S.L..
Organizatorem spotkania była firma: Orange Hill sp. z o.o. z Krakowa. Międzynarodowa współpraca
pomoże zrealizować cele projektowe na szerszą, bo europejską skalę.
Inspiracją dla projektu były polskie doświadczenia nabyte
podczas realizacji projektów HRM w administracji publicznej.
Wówczas zwrócono uwagę na niska efektywność działań
związanych z Human Resources. Podczas dyskusji w trakcie
spotkania otwierającego partnerzy przyznali, że w większości
publiczne instytucje nie są przygotowane do korzystania
z narzędzi ICT. Co więcej – często procesy rekrutacji nie opierają
się na transparentnych zasadach i zależą od wielu czynników nie
związanych z kompetencjami oraz kwalifikacjami. Założeniem
projektu będzie wprowadzenie wspólnych standardów, zwiększających efektywność
oraz usprawniających system rekrutowania oraz adaptacji do pracy.
Głównym celem projektu jest zwiększenie potencjału
i efektywności działań HR-owych w sektorze publicznym. Stanie
się tak za sprawą wdrożenia metodologii oraz narzędzi,
opierających się o badanie kompetencji do połowy 2015 roku.
Podstawową grupą odbiorczą są organa administracji
na poziomie samorządowym (gminnym). Pośredni target projektu
stanowią podmioty prawodawcze, szkoły wyższe z kierunkiem
studiów: administracja, a przede wszystkim potencjalni kandydaci
do pracy w sektorze.
Projekt Znajdź najlepszych! (ang. nazwa Find The Best) zakłada opracowanie narzędzia, składającego
się z 3 etapów: określenie potrzeb rekrutacyjnych, selekcja kandydatów oraz proces adaptacji
pracownika w miejscu pracy. Procesy te będą opierać się na modelach kompetencyjnych (wiedzy,
umiejętnościach, zachowaniach), mają współgrać z obowiązującym prawem oaz zasadami, a wspierać
ich będą zaawansowane, choć łatwe w obsłudze technologie informatyczne. Narzędzie przyspieszy
proces selekcji, uczyni go bardziej obiektywnym, ułatwi komunikację z kandydatami, a prawidłowe
określenie potrzeb pozwoli dobrać najlepszego pracownika.
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O projekcie FTB podczas seminarium FRSE

23 maja w Warszawie odbyło
było się seminarium
organizowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji,
podczas którego Joannaa Zwolińska menedżer projektu
w Orange Hill Sp. z o.o. miała okazję do zaprezentowania
projektu Find The Best – planowanych rezultatów
oraz metod na ich promowanie.
Celem seminarium była identyfikacja
dentyfikacja skutecznych metod
na upowszechnianie i wykorzystywanie rezultatów
projektów centralnych oraz zastanowienie się nad tym,
co zrobić aby zwiększyć dostępność rezultatów oraz skalę
ich oddziaływania. Projekt Find The Best jest jedynym, międzynarodowym projektem
p
wybranym
w konkursie w 2012 roku „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci w ramach programu
Development of Innovation, w którym koordynatorem jest strona polska. Stąd między innymi
zaproszenie do udziału w konferencji w charakterze prelegenta.

dzie Administracji publicznej
Rekrutacja w oparciu o kompetencje – model FTB - na Zjeździe

Portal Publiczni.pl – patron medialnym projektu
Find The Best organizuje cykliczne spotkania
ekspertów - Zjazdy Administracji. 13 czerwca
w Warszawie odbył się Zjazd Specjalistów ds.
Szkoleń i Rozwoju
Zawodowego, którego
istotnym punktem programu był System Find
The Best. Oparcie
parcie procesu definiowania potrzeb
o kryteria kompetencyjne przyczyni się
do usprawnienia całego procesu rekrutacji w jednostkach samorządu terytorialnego.
terytorialnego Spotkanie
prowadził Tomasz Dąbrowski – specjalista w opracowywaniu i wdrażania systemów zarządzania
w administracji. Uczestnicy Zjazdu mieli możliwość
żliwość włączenia się w proces wypracowywania
i testowania systemu FTB, wspomagającego proces rekrutacji w administracji publicznej.
Zakończyły się badania typu desk research
resea
– na temat rekrutacji w administracji w Europie
Partnerzy z Austrii, Czech,
Czech Hiszpanii, Polski oraz
az Włoch przygotowali raporty
o tym, jak funkcjonuje administracja
administracja publiczna w ich krajach, w jaki sposób
przeprowadza się nabory na wolne stanowiska, jakie są uwarunkowania
prawne. Zbadano jak społeczeństwa postrzegają administrację publiczną, jakie
są perspektywy na wprowadzenie innowacyjnego systemu FTB. Na podstawie
narodowych raportów powstanie zbiorczy raport podsumowujący.
Zapraszamy do odwiedzenia strony: http://www.findthebest-ftb.eu
http://www.findthebest
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