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INNOWACJE W HR
jak to robią najlepsi

9 maja 2017 r. poznaliśmy laureatów konkursu dla firm, które realizują innowacyjne projekty w zakresie zarządzania ludźmi, czyli HR INNOVATOR. Finał konkursu
odbył się podczas XXV Kongresu Kadry, który organizowany był w hotelu Sound
Garden w Warszawie. Konkurs HR INNOVATOR, organizowany w ramach Kongresu
Kadry, skierowany jest do przedstawicieli działów personalnych, działów szkoleń,
rozwoju — czyli menedżerów i specjalistów, którzy odpowiadają za zarządzanie
zasobami ludzkimi w swoich firmach. Do konkursu mogą się zgłaszać samodzielnie menedżerowie lub specjaliści personalni, a także zespoły projektowe, które
realizują projekty personalne w swoich organizacjach.
W tym roku odbyła się czwarta edycja tego wydarzenia.
Jury obradowało w składzie:

Jury dokonało oceny projektów zgodnie z kryteriami zawartymi w regulaminie
konkursu. W wyniku zsumowania wszystkich ocen przyznanych przez członków
jury, finalistami konkursu HR INNOVATOR 2017 zostały następujące firmy, kolejność według alfabetu.

Brenntag
— projekt: Stay Open Minded (Brenntag Academy 2.0)
— spójna zgrywalizowana forma rozwojowa dla pracowników
Grupy Brenntag w regionie CEE

DHL Parcel Polska
— projekt: Architekt Kariery

PROF. ZW. DR HAB. JOLANTA SZABAN — doktor nauk humanistycznych i doktor
habilitowany ekonomii w dziedzinie nauk o zarządzaniu, profesor w Akademii Leona Koźmińskiego.
PROF. ZW. DR HAB. ALEKSY POCZTOWSKI — profesor zwyczajny nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
DR HAB. PIOTR WACHOWIAK — prodziekan Kolegium Zarządzania i Finansów
Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
MONIKA NOWACKA—SAHIN — dyrektor projektów edukacyjnych w Nowoczesnej Firmie S.A., przedstawiciel organizatora konkursu.
JOANNA PIEŃKOWSKA — menedżer HR w Inter Cars. Inter Cars jest zwycięzcą
konkursu HR INNOVATOR 2016.
JUSTYNA ORZEŁ — dyrektor zasobów ludzkich Carrefour Polska. Carrefour Polska
jest zwycięzcą konkursu HR INNOVATOR 2016.
ROBERT REINFUSS — doradca biznesowy w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

KRUK
— projekt: KRUKLIGON

Orbis
— projekt: Wybierz Pasję
— rekrutacja skoncentrowana na emocjach kandydata

Raiffeisen Bank Polska
— projekt: Leader Center Club (LCC)

Toyota Tsusho Europe Oddział w Polsce
— projekt: Poprawa efektywności pracy metodą społecznościowego
pomiaru rentowności ValueView

LAUREAT, FINALIŚCI IJURY PODCZAS GALI FINAŁOWEJ KONKURSU KONKURSU HR INNOVATOR 2017

Piotr Krupa — Kierownik Departamentu Zarządzania Polityką Personalną i Małgorzata Ciszewska — starszy trener KRUK SA odbierają statuetkę zwycięzcy konkursu

Zwycięzca HR INNOVATOR 2017

|

KRUK SA projekt: KRUKLIGON

Kruk
BRANŻA: ﬁnansowa
LICZBA ZATRUDNIONYCH 1600
NAZWA PROJEKTU: KRUKLIGON

PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
KRUK S.A. jest firmą zarządzającą wierzytelnościami, która w innowacyjny sposób podchodzi do tematu zadłużenia. Pomagamy naszym klientom wydostać się
z pętli zadłużenia poprzez dopasowanie sposobu spłaty długu, wysokości rat i jego
harmonogramu do indywidualnej sytuacji finansowej danego klienta.
Nasza prougodowa strategia, którą wprowadziliśmy na rynek w 2008, koncentruje się przede wszystkim na człowieku i jego sytuacji. To dzięki niej osoby zadłużone mogą wychodzić z długów na finansowa prostą w dogodny, optymalny
dla nich sposób. W kontaktach z klientami aktywnie poszukujemy rozwiązań typu
win—win, które nie tylko będą dopasowane do ich potrzeba ale wręcz przekroczą
oczekiwania naszych klientów.
Takie działanie ma na celu pomóc osobom zadłużonym w odzyskaniu wiarygodności finansowej, a co za tym idzie w powrocie do grona uczestników rynku gospodarczego. Udana spłata zadłużenia jest sukcesem nie tylko naszym, ale przede
wszystkim naszego klienta — dlatego w maksymalny sposób staramy się ułatwiać
proces spłaty oraz kontaktów z naszą firmą.

W naszych działaniach jesteśmy ukierunkowani na budowanie pozytywnych i długotrwałych relacji z naszymi klientami. Wiemy, że dobre relacje w zdecydowanej
większości przypadków przekładają się na zakończenia sprawy zadłużenia happy
endem. Dążymy do tego, aby takich historii było jak najwięcej.
Aby to osiągnąć, cały czas podnosimy kwalifikacje i kompetencje naszych pracowników, w szczególności grupy ok. 300 doradców terenowych (w skrócie: DT),
którzy na co dzień odwiedzają naszych klientów w ich domach lub dogodnych
dla nich miejscach. Wizyty te służą budowaniu dobrych relacji z klientem, poznaniu jego historii i wspólnemu wypracowaniu optymalnego rozwiązania wyjścia
z problemów finansowych.
Jedna z podstawowych trudności, z jaką spotykają się w swojej codziennej pracy nasi
doradcy terenowi, polega na tym, że trudno zastać naszych klientów w domu. Dlatego
w pracy naszych doradców tak ważne jest rozwijanie kompetencji związanych z budowaniem relacji interpersonalnych, które mogą przełożyć się na zwiększenie liczby
odbytych i udanych wizyt. Ograniczona liczba możliwości kontaktu z klientem:
[ utrudnia dokonanie indywidualnej diagnozy kompetencji i rozpoznania potrzeb rozwojowych pracownika, co wydłuża czas i koszty pracy, ponieważ kierownik lub trener podczas dnia spędzonego z pracownikiem mogą nie mieć
wielu okazji do obserwacji jego kontaktów z klientami.
[ utrudnia pracownikowi wdrażanie nowych kompetencji, standardów wprowadzanych przez firmę — DT ma ograniczone możliwości przećwiczenia ich
w praktyce. Rozciągnięcie tego procesu w czasie powoduje, że pracownik często zapomina, jak działają mechanizmy zaprezentowane na szkoleniach. To
w konsekwencji zniechęca DT do ich stosowania.
[ Z uwagi na to, że wizyty odbywają się najczęściej u klientów w domu, jakakolwiek praca z DT (diagnoza jego kompetencji, rozwój za pomocą narzędzi coachingowych) musi się odbywać indywidualnie z trenerem lub kierownikiem
regionu. Nie ma możliwości, aby więcej osób brało udział w wizycie z uwagi
na komfort klienta.

[ Bardzo ograniczona jest możliwość wymiany doświadczeń i dobrych praktyk
pomiędzy doradcami terenowymi.
Wszystkie wyższe ograniczenia stały się powodem przygotowania i przeprowadzenia projektu, który prezentujemy w niniejszym zgłoszeniu.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
W centrali KRUK S.A. we Wrocławiu powstał „poligon doświadczalny” dla doradców terenowych — KRUKLIGON. Wybrane pomieszczenia biurowe zostały zaaranżowane na wzór mieszkania klienta. Wszystko po to, aby nasi doradcy terenowi
mogli wdrażać wspomniane powyżej kompetencje i umiejętności podczas symulowanych rozmów z klientem. Rolę klienta odgrywa profesjonalny aktor, który
otrzymuje wytyczne do odegrania swojej roli.
KRUKLIGON został wyposażony w lustro weneckie oraz kamery i mikrofony. Dzięki temu rozmowy mogą być nagrywane, a później odtwarzane. To umożliwia ich
szczegółową analizę i omówienie elementów rozmowy, scenek odegranych z doradcą terenowym. Ideą takiego miejsca było stworzenie warunków jak najbardziej
zbliżonych do realnego środowiska pracy DT. Dodatkowo chodziło o podnoszenie
kompetencji DT poprzez przeprowadzanie i ćwiczenie rozmów z klientem, wymianę doświadczeń oraz udzielenie i przyjmowanie feedbacku.
W pierwszej fazie projektu określone zostały takie elementy jak:
[ czym ma być KRUKLIGON,
[ jakie cele ma on realizować
[ znalezienie punktów styku z pozostałymi procesami w firmie.
KRUKLIGON jest miejscem, w którym DT doskonalą swoje umiejętności i podnoszą
kompetencje związane z obsługą klienta. Warsztaty są realizowane w niewielkich,
kilkuosobowych grupach. Co ważne, KRUKLIGON powstał z myślą o podnoszeniu
kompetencji i ćwiczeniu umiejętności, a nie do szkoleń i przekazywania wiedzy. Po

każdej sesji, która odbywa się w KRUKLIGONIE, trener przygotowuje krótki raport
z rekomendacjami do dalszego rozwoju danego doradcy terenowego. Raport ten
jest wysyłany do uczestnika sesji, jego przełożonego i trenera terenowego. Kontynuację rozwoju wskazanych w raporcie kompetencji, przejmuje przełożony przy
wsparciu trenera terenowego.
Wyniki raportu mogą zostać wykorzystane do zdiagnozowania, na jakim etapie
rozwoju określonych kompetencji jest pracownik, jakie są dalsze plany dotyczące
rozwoju pracownika, i jakie narzędzia rozwojowe powinny być do tego wykorzystane (np. coaching narzędziowy, Ac on Learning, itp.), czy podczas pracowniczych ocen okresowych.
Produkty końcowe KRUKLIGONA w postaci filmów nagranych podczas sesji mogą
być dodatkowo wykorzystywane m.in. w następujących sytuacjach:
1. podczas rekrutacji, aby pokazać kandydatowi, jak wygląda praca doradcy
terenowego podczas spotkania z klientem.
2. na szkoleniach, aby pokazać modelowe rozmowy z klientami.
3. na spotkaniach doradców terenowych w ich regionach celem pokazania
i przedyskutowania zastosowania konkretnych technik relacyjnych z klientami, promowania modelowego podejścia podczas rozmowy z klientem.
4. do celów wewnętrznego PR w firmie, budowania i podnoszenia świadomości
pracowników na temat sposobu pracy z naszymi klientami.
5. jako wkład do szkoleń e—learningowych.
KRUKLIGON składa się z pomieszczeń zaaranżowanych jak typowe mieszkanie
oraz z pokoju do obserwacji dla trenera i uczestniczących w warsztacie doradców
terenowych.
Przygotowanie pomieszczeń KRUKLIGONA musiało spełniać określone kryteria
oparte na badaniach konsumenckich, które wyróżniły 5 podstawowych segmentów naszych klientów. Każdy typ klienta oprócz charakterystycznych dla niego po-

staw i zachowań , ma ściśle określony wystrój mieszkania, który udało się nam wypracować z naszymi DT. We współpracy z dekoratorem wnętrz opracowany został
modelowy wystrój mieszkania dla każdego z wyodrębnionych segmentów klienta.
Jest on zmieniany przez trenera w zależności od rodzaju segmentu klienta, którego dotyczy warsztat. Poprzez zmianę kilku elementów wystroju, jak np.: obraz,
lampa, dywan, obrus, kwiaty, bibeloty na meblach czy firanki można „odmienić”
mieszkanie i uzyskać wrażenie, jakby każdorazowo było to zupełnie inne miejsce.
Część mebli i elementów wykończenia podarowali sami pracownicy Grupy KRUK.
Pozostała część była kupowana przez dekoratora wnętrz na „pchlich targach” lub
portalach aukcyjnych.

którzy wzięli udział w projekcie wynika, że było to dla nich najcenniejsze doświadczenie rozwojowe i jeszcze nigdy tyle się o sobie nie dowiedzieli. Potwierdzają
to wyniki ankiet przeprowadzonych wśród doradców terenowych po warsztacie
KRUKLIGON. Wskaźnik NPS szkolenia osiągnął niezwykle wysoki poziom 93,33%,
natomiast NPS trenera — aż 96,67%.

W oparciu o diagnozę potrzeb w strukturze doradców terenowych ustalono, że
tematem pierwszego cyklu szkoleń będzie rozmowa sprzedażowa, doskonalenie
technik relacyjnych z klientami oraz poprawna identyfikacja segmentu klienta.
Określone zostały również warunki, jakie musi spełnić DT, aby wziąć udział w warsztacie w KRUKLIGONIE. I tak np. musi przejść cykl szkoleń sprzedażowych (wyposażenie DT w wiedzę) oraz mieć przynajmniej kilkutygodniowe praktyki w terenie.
Dzięki temu zdobędzie doświadczenie, które jest niezbędne podczas takiego warsztatu.

Poniżej kilka cytatów z ankiet wypełnionych przez doradców terenowych, którzy
brali udział w projekcie:

Projekt wymagał również zatrudnienia dodatkowych trenerów oraz aktora. Zarówno trener, jak i aktor przeszedł odpowiednie wdrożenie do swojej pracy po to,
aby w pełni zrozumieć zarówno problemy naszych klientów, jak i specyfikę pracy
DT. Scenariusze do warsztatu KRUKLIGON zostały stworzone we współpracy z samymi DT na podstawie przesłanych przez nich opisów sytuacji, z jakimi spotkali się
w czasie spotkań z poszczególnymi segmentami klientów.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
Założony pierwotnie cel został w pełni osiągnięty. Doradcy, wyjeżdżając z warsztatu, pytają, kiedy znowu mogą uczestniczyć w podobnym warsztacie. Dodatkowo
zachęcają do wzięcia udziału w KRUKLIGONIE swoich kolegów. Z opinii doradców,

Wysoka ocena projektu sprawiła, że w lipcu 2016 KRUKLIGON został wdrożony
w naszej spółce zależnej w Rumunii, a w 2017 roku zostanie również zaimplementowany w Czechach. Trwają także prace nad uruchomieniem go w Hiszpanii i we
Włoszech.

„Jeszcze raz chcę podziękować za wspaniały pomysł
— stworzenie KRUKLIGONA. Spełnia nasze
oczekiwania i praktycznie w 100% odzwierciedla domy
naszych klientów. Aktorka fenomenalnie odgrywa role
klienta. Warsztaty te pozwoliły mi sprawdzić moje
umiejętności — z pozycji widza, gdzie nigdy wcześniej
takiej możliwości nie było. Wasze wskazówki pomogą
mi, abym był jeszcze lepszym doradcą. Dziękuję za
poświęcony czas i już teraz zgłaszam się do kolejnego
KRUKLIGONA :)”
„Jestem naprawdę miło zaskoczony tymi warsztatami.
Powiem wam szczerze, że każdy z nas wiedział, że
jest nagrywany, lecz po tak zwanym „zapukaniu do
drzwi” każdy zapominał o kamerze i wykonywał swoją
pracę tak, jak ją wykonuje na co dzień. Zero stresu,
zdenerwowania, naprawdę super. Przy odtwarzaniu
scenek każdy z nas miał różne pomysły na rozwiązania

danej sytuacji. Było to o tyle fajne, że można było
podpatrzeć, jak inni stosują techniki, które można potem
wykorzystać swojej pracy. Poza tym można zauważyć,
jak każdy z nas zachowuje się u klienta, jakie ma ruchy,
których nie zauważa, a klienta mogą one rozpraszać,
denerwować itp. Naprawdę polecam KRUKLIGON.
Kto może, niech jedzie, naprawdę warto. Sam osobiście
nie mogę doczekać się kolejnych kolorów. Powiem wam
szczerze, że WARTO pojechać na KRUKLIGON.
POLECAM wszystkim.
Niezwykle istotnym elementem całego projektu był plan wewnętrznej komunikacji i marke ngu dotyczący tego przedsięwzięcia. Miał on na celu zaangażowanie
DT w projekt i zachęcenie ich do samodzielnego zgłaszania swojego uczestnictwa
w KRUKLIGONIE. Dodatkowo zależało nam na tym, aby DT przekazywali sobie pozytywne opinie o nowym narzędziu, jako o miejscu, w którym można dużo się
o sobie dowiedzieć i nauczyć.

DZIAŁANIA PROMOCYJNE SKŁADAŁY SIĘ
Z NASTĘPUJĄCYCH KROKÓW:
1. Kilka tygodni przed uruchomieniem projektu zostały przygotowane i przesłane do całej Grupy KRUK maile i newsle ery z informacją o prowadzonym
w spółce projekcie — KRUKLIGONIE. Ważnym elementem w tej komunikacji
było podkreślenie zaangażowania i wkładu, jaki wnieśli do projektu DT, z którymi wiele rzeczy było konsultowanych. Dzięki temu chcieliśmy podkreślić, jak
ważną rolę odegrali w tworzeniu projektu, który ma im służyć.
2. Dwa tygodnie przed pierwszą sesją zostały zorganizowane „dni otwartych
drzwi”. Każdy pracownik Grupy mógł przyjść i zobaczyć, jak wygląda w rzeczywistości KRUKLIGON, a od trenera dowiedzieć się o projekcie. Dodatkowo
ciasto, którym byli częstowani odwiedzający dodatkowo sprawiło wrażenie
autentyczności mieszkania.

3. Zaproszenie na pierwsze sesje KRUKLIGONA najlepszych DT, którzy stali się
ambasadorami tego przedsięwzięcia wśród swoich koleżanek i kolegów pracujących w terenie.
4. Przeprowadzenie specjalnej, jednodniowej sesji dla wszystkich kierowników
regionalnych, w celu zapoznania ich z narzędziem rozwojowym, które pomoże w pracy ich DT.
Pierwsza sesja warsztatu KRUKLIGON odbyła się w lutym 2016.

STANDARDOWY PRZEBIEG SESJI WYGLĄDA NASTĘPUJĄCO:
[ Podczas pierwszego dnia sesji DT odgrywa jedną scenkę, która zazwyczaj trwa
od 15 do 25 minut.
[ Doradca i aktor otrzymują do ręki scenariusz. Mają kilka minut na zapoznanie
się z nim.
[ Następnie DT przeprowadza rozmowę z klientem, natomiast pozostali DT oraz
trener obserwują swojego kolegę przez lustro weneckie lub na ekranie telewizora.
[ Po zakończeniu scenki DT wraca do pokoju obserwacji, gdzie trener odtwarza
film, omawiając go fragment po fragmencie.
[ Następnie DT, obserwatorzy i trener udzielają feedbacku odgrywającym scenkę oraz wymieniają się doświadczeniami. Omówienie 20—minutowej scenki
przeciętnie trwa ok. 1 do 1,5 godziny.
[ Drugiego dnia sesji DT bierze udział w kolejnej scence. To pozwala zaobserwować, czy nastąpił progres, korekty w stosunku do sytuacji odgrywanej dzień
wcześniej.
Pomiar efektywności warsztatu odbywa się poprzez przesłanie do uczestnika sesji ankiety z prośbą o ocenienie jakości zarówno warsztatu, jak i trenera prowadzącego.
Dodatkowo w planie jest przeprowadzenie w kwietniu 2017 ankiety wśród wszystkich DT. Jej wyniki mają podsumować pierwszy cykl warsztatów KRUKLIGON oraz
zebrać oczekiwania DT dotyczące tego narzędzia.
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NAZWA PROJEKTU: Stay Open Minded
(Brenntag Academy 2.0)
— spójna zgrywalizowana forma rozwojowa
dla pracowników Grupy Brenntag
w regionie CEE
PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
Cel wdrożenia projektu można określić jednym słowem: ludzie. To dla naszych
pracowników została zaprojektowana i wdrożona jedna, spójna i zgrywalizowana
forma programu rozwojowego dla wszystkich pracowników Grupy Brenntag w regionie CEE obejmującym obecnie 15 różnych krajów — od Skandynawii po Bałkany,
sięgając aż po Rosję. Region CEE w Grupie Brenntag to 15 różnych krajów i 15 różnych tożsamości prawnych. Różnice językowe, kulturowe, administracyjne, a także prozaiczne jak wielkość danej spółki i jej możliwości zmotywowały nas do zaprojektowania i wdrożenia programu rozwojowego działającego ponad granicami
i stanowiącego atrakcyjną ofertę dla naszych pracowników, a także dającego wartość dodaną dla organizacji w postaci zaangażowanego i zintegrowanego zespołu.
Cel jest jeden: ludzie. Możemy go osiągnąć w ramach naszego programu zespołowo, jak też indywidualnie. Cele zespołowe to integracja, jedność, wspólne po-

czucie misji, efektywniejsza współpraca wewnątrz naszej organizacji, budowanie
i retencja wewnętrznego know—how. Cele indywidualne możemy określić jako
efektywniejsze funkcjonowanie osoby w szeroko rozumianym otoczeniu, wzbogacenie jej o nową wiedzę i umiejętności.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
Program rozwojowy dedykowany jest do wszystkich pracowników naszej firmy.
Składa się z 3 programów cząstkowych:
1. Brenntag Business Standards Programme — stanowi część procesu adaptacyjnego dla nowych pracowników komercyjnych. Odbywa się raz do roku
w jednym z krajów regionu CEE. Zabieramy naszych nowych pracowników i trenerów zabezpieczających poszczególne ścieżki tematyczne w jedno miejsce
i spędzamy czas wspólnie przez 3 tygodnie ucząc się i integrując jednocześnie.
Prowadzony jest przez wewnętrznych trenerów—ekspertów ze wszystkich
obszarów funkcjonowania firmy. Przekazujemy naszym nowym pracownikom
szczegółową wiedzę operacyjną dotyczącą bezpieczeństwa (naszej podstawowej wartości), logistyki, naszego modelu sprzedaży, najlepszych praktyk
i strategii zakupowych. Pokazujemy w tym programie know—how z zakresu
finansów, controllingu, CRM czy raportowania. Dodatkowo mamy 2 tematy:
zarządzanie konfliktem z elementami komunikacji oraz techniki prezentacyjne, prowadzone przez firmy zewnętrzne. Program jest poprzedzony testami
języka angielskiego, gdzie każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną
o swoich mocnych stronach i obszarach do rozwoju. Każdy uczestnik otrzymuje także dostęp do zgrywalizowanej pla ormy on—line, gdzie zapoznaje się
z tajnikami zarządzania firmą w sfabularyzowanej formie. Gra polega na prowadzeniu firmy trudniącej się sprzedażą kawy w zmieniającym się otoczeniu
i wszystkimi tego konsekwencjami dla firmy. Gracz musi prowadzić negocjacje
z dostawcami, szuka nowych rynków zbytu, a dodatkowo musi dbać o swój
personel. W tle prowadzenia firmy, uczestnik rozwiązuje także zagadkę dotyczącą porwania jednego z jego kontrahentów. Uczestnicy wykonują również

test preferencji zachowań w sytuacji zawodowej, po którym otrzymują indywidualny raport, a ich przełożeni otrzymują zestaw wskazówek jak najbardziej
efektywnie pracować z daną osobą, jaki styl komunikacji czy motywowania
preferuje. Program ten stanowi jeden z elementów programu adaptacyjnego
nowego pracownika w Grupie Brenntag w regionie CEE. Wspólnie spędzone 3
tygodnie to także doskonały czas na integrację i zacieśnianie więzi.
2. Excellence Programme — to ustrukturyzowana oferta rozwojowa dla wszystkich
pracowników niezależnie od departamentu w jakim pracują. Składa się z kilku
ścieżek tematycznych (Perfect Organiza on, Excellent Sales, Power Purchasing,
Personal Skills). Każdy pracownik może według własnego uznania wybrać 2
ścieżki rocznie i je realizować. Poszczególne ścieżki tematyczne są realizowane
przez zewnętrzne firmy szkoleniowe, a także przez wewnętrznych ekspertów.
Ostatni dzień zjazdu w ramach każdej ścieżki zakończony jest pracą warsztatową na bazie firmowego „case study” opracowanego i przeprowadzonego przez
danego eksperta. Program jest poprzedzony testami języka angielskiego, gdzie
każdy uczestnik otrzymuje informację zwrotną o swoich mocnych stronach
i obszarach do rozwoju. Każdy uczestnik otrzymuje także dostęp do zgrywalizowanej pla ormy on—line, gdzie zapoznaje się z tajnikami zarządzania firmą
w sfabularyzowanej formie. Uczestnicy wykonują również test preferencji zachowań w sytuacji zawodowej, po którym otrzymują indywidualny raport, a ich
przełożeni otrzymują zestaw wskazówek jak najbardziej efektywnie pracować
z daną osobą, jaki styl komunikacji czy motywowania preferuje.
3. Leadership Programme — to program rozwoju kompetencji liderskich przeprowadzony na schemacie long—life—learning. Uczestnikami tego programu
mogą być managerowie wyższego szczebla nominowani przez prezesa spółki
w danym kraju lub przełożonego regionalnego. Program trwa ponad rok dla
każdego uczestnika i składa się z grupowych sesji szkoleniowo—warsztatowych prowadzonych przez profesora z Wielkiej Brytanii specjalizującego się
z rozwijaniu kompetencji liderskich. Po zakończeniu sesji grupowych każdy
uczestnik rozpoczyna proces pracy indywidualnej, w której towarzyszy mu coach. Informacje zwrotne uczestników po zakończonych programach są bardzo
pozytywne. Każdy z nich staje się bogatszy o dodatkową wiedzę czy to specja-

listyczną czy o samym sobie, poznaje pracowników z innych krajów regionu.
Dzięki temu przedsięwzięciu nasza organizacja staje się coraz bardziej koherentna, a pracownicy zaangażowani.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
Najbardziej wymierne efekty są ilościowe, ale u nas nieodzownie łączą się z jakościowymi tj. 78 przeszkolonych i zadowolonych osób (w ankiecie dotyczącej
informacji zwrotnej o programie osiągnęliśmy średni wynik 9,5/10), 50 managerów poznających lepiej swoich pracowników dzięki informacjom zwrotnym, 8
odwiedzonych krajów, kilkaset godzin spędzonych w na lotniskach i w samolotach
— a to też integracja, 4 uśmiechniętych członków zarządu regionalnego, a także 4
usatysfakcjonowane i szczęśliwie zmęczone osoby z działu HR odpowiedzialne za
realizację projektu. To też ok. 200 TEUR zainwestowanych w rozwój pracowników
i spadek o 2% rotacji na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich.

DODATKOWE UWAGI:
Każdy z nas ma jakiś talent, o który należy dbać i go pielęgnować. W naszej organizacji wyznajemy właśnie takie podejście, dlatego stworzyliśmy warunki dla
uruchomienia międzynarodowej, spójnej zgrywalizowanej oferty rozwojowej
dedykowanej wszystkim pracownikom Grupy Brenntag w regionie CEE. Nasz
program daje równe możliwości dla wszystkich, którzy chcą dzielić się swoimi
doświadczeniami, ale też czerpać od innych, to także doskonała przestrzeń dla
tych, którzy chcieliby uzyskać więcej informacji o sobie i funkcjonować jeszcze
efektywnej w swoim otoczeniu. Takie jest nasze podejście do rozwoju 2.0. Podstawowym założeniem projektu jest zapewnienie wszystkim pracownikom naszej
organizacji wsparcia w rozwoju, zdobywaniu nowych kompetencji i ich drodze kariery. Program Brenntag Business Standards powstał z myślą o nowych pracownikach ról komercyjnych. Chcemy im zapewnić jak najefektywniejsze wdrożenie
w obowiązki zawodowe i stworzyć przestrzeń dla zacieśniania więzi i budowania
relacji ze współpracownikami z różnych krajów. Program Excellence to odpowiedź

na potrzeby rozwojowe pracowników na stanowiskach specjalistycznych i eksperckich. Podczas tego programu mogą poszerzyć swoją wiedzę specjalistyczną,
ale też o samym sobie. To świetna okazja do przemyśleń i tworzenia nowych podejść w realizacji bieżących zadań. Dodatkowo uczestnicy poznają siebie nawzajem. Program Leadership dedykowany jest wyższej kadrze managerskiej. To cykl
warsztatów i sesji coachingowych pozwalających spojrzeć uczestnikom na siebie
i swoje podejście to otaczającej rzeczywiści z meta poziomu. Celem jest praca nad
samym sobą, stawanie się lepszym.
Cały program rozwojowy odbywa się w języku angielskim. Dlatego to też doskonała okazja, żeby być ciągle na bieżąco z językiem. Podstawowymi założeniami
jakie leżą u podstaw naszych programów jest to, że zarządzanie znacząco różni
się od bycia liderem dla swoich pracowników. Kompetencje każdej osoby można
rozwijać, szczególnie liderów. Bycie leaderem oznacza pociąganie za sobą ludzi.
Leaderzy i ich współpracownicy są ze sobą bardzo silnie powiązani. Przewodzenie
ludziom to czynność kolektywna.
Przez powzięte działania chcielibyśmy pomóc wszystkim uczestnikom uzyskać
większą świadomość ich ról i odpowiedzialności.
A także towarzyszyć im w ich drodze odnajdywania siebie i stawania się lepszymi poprzez ćwiczenie szerokiej gamy różnych kompetencji i budowania relacji.
Chcielibyśmy poprzez te działania wzmocnić spójność naszej organizacji, wzmocnić
naszych pracowników zarówno w sferze realizowania obowiązków zawodowych,
jak też psychologicznej ich funkcjonowania. Chcielibyśmy podnieść ich pozytywną
pewność siebie. Liczymy, że poprzez tą inicjatywę uzyskamy większe wzajemne
zrozumienie i usprawnimy wewnętrzną komunikację. Chcielibyśmy, aby nasi pracownicy stawali się coraz bardziej świadomi swojej personalnej wartości, a przez
to także bardziej otwarci na różnorodność i zmienność. Wierzymy, że nasze zespoły staną się wysoce efektywne i będą kierowane przez otwartych i świadomych
leaderów, a każdy z naszych pracowników będzie potrafił zbudować indywidualny
plan rozwoju swojego wzrastania czy wzrastania swojego zespołu.

Anna Stasińską—Dyka HR Manager na Europę Środkowo—Wschodnią
w firmie Brenntag odbiera dyplom finalisty. Dyplomy wręcza członek jury Robert Reinfuss

DHL
Parcel Polska
BRANŻA: Transport/Logistyka
LICZBA ZATRUDNIONYCH 2600
NAZWA PROJEKTU: Architekt Kariery

PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
Jako organizacja wspieramy pogląd, że samorozwój to kompetencja, która nie tylko pomaga w szybkim przystosowywaniu się do zachodzących zmian (a jedyne, co
jest pewne to właśnie zmiana), ale też może być dźwignią do rozwoju pozostałych
kompetencji i zwiększenia kontroli nad swoim życiem zawodowym. W związku
z tym przekonaniem samorozwój jako kompetencja został włączony do nowych
profili kompetencyjnych opisujących większości stanowisk w naszej firmie.
Przed wdrożeniem Architekta Kariery, każdy z pracowników mógł zaplanować swój
rozwój wypełniając znajdujący się w systemie ocen elektroniczny dokument: „Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)”. Dokument ten określa działania, które pracownik
podejmie, aby osiągnąć założone cele rozwojowe. Nie istniało jednak wewnętrznie narzędzie, które kompleksowo wspierałoby pracowników na wcześniejszym
etapie planowania rozwoju, czyli na etapie określenia ich mocnych stron i obszarów rozwojowych. Takim narzędziem jest obecnie Architekt Kariery.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
Architekt Kariery to narzędzie zaprojektowane z myślą zarówno o tych pracownikach, którzy chcą skorzystać ze wskazówek rozwojowych (wersja podstawowa
narzędzia), jak i o tych, którzy chcą wykorzystać różnorodne techniki do pogłębienia i wykorzystania wiedzy o sobie i swoich umiejętnościach (wersja rozszerzona
narzędzia).
Wersja podstawowa narzędzia obejmuje cztery kroki — sekcje. W pierwszym kroku prosimy o zarejestrowanie jako użytkownik narzędzia. Na swoją skrzynkę mailową pracownik otrzymuje potwierdzenie rejestracji. Następny krok to realizacja
dostarczanego przez zewnętrzną firmę testu on—line „Role zespołowe”, opartego na koncepcji dr M. Belbina. Link do testu wysyłany jest na skrzynkę mailową
pracownika, po rejestracji. Po wykonaniu testu, automatycznie generowany jest
raport z wynikami. Następny krok to analiza wyników testu oraz autodiagnoza
mocnych stron i obszarów rozwojowych. W tym kroku pracownik wspierany jest
przez specjalnie przygotowany przewodnik po kompetencjach obowiązujących
w organizacji. Kompetencje w przewodniku powiązane zostały z rolami zespołowymi diagnozowanymi przez test. W oparciu o przewodnik pracownik wybiera
jedną kompetencję stanowiącą jego mocna stronę, którą dalej będzie doskonalił oraz jedną kompetencję z obszaru rozwojowego. Ostatni krok to wypełnienie
„Karty Działań”, opisującej aktywności, które pracownik podejmie, aby osiągnąć
założone cele rozwojowe. Działania rozwojowe pracownik wybiera w oparciu
m.in. o udostępnioną „Listę lektur” do wypożyczenia z firmowej biblioteki— Bazy
Wiedzy, „Listę szkoleń” wewnętrznych stacjonarnych i e learningowych, na które
może się zapisać. Ten krok to również moment na konsultacje. W każdym miesiącu wyznaczone są dyżury telefoniczne, podczas których pracownik może skonsultować określone cele rozwojowe i zaplanowane działania z HR Bussiness Partnerami.
Wersja rozszerzona narzędzia obejmuje pięć kroków — sekcji. Pierwszy krok to
rejestracja, jako użytkownik narzędzia. W tej sekcji pracownik pobiera „Kartę

wyników”, która jest kluczowym elementem całego procesu. Karta wyników jest
dokumentem, w którym pracownik zapisywać będzie wyniki swoich testów, ćwiczeń, informacji zwrotnych od przełożonego oraz innych pracowników. Jej celem
jest zgromadzenie wszystkich danych w jednym miejscu, tak, aby były one łatwo
dostępne. Krok 2 to czas na „Poznanie siebie”. W tej sekcji pracownik pozyskuje
informacje o swoich możliwościach i predyspozycjach przy pomocy dostępnych
narzędzi: zewnętrznych testów on—line (test typów zawodowych, indykator
wzorców kariery, test ról zespołowych) oraz ćwiczeń do samodzielnego wykonania (test kierunki kariery, style uczenia się, analiza umiejętności). Krok 3 „Oczami
innych”, obejmuje badanie 360 stopni. Na tym etapie zapraszamy pracownika do
zebrania informacji zwrotnych o jego pracy i umiejętnościach od innych osób z organizacji. Po zakończeniu procesu poznawania siebie i zbierana informacji o sobie
z otoczenia nadchodzi czas na analizę zebranych danych, czyli Krok 4. W tej sekcji
pracownik wykonuje, poprzez załączony formularz, analizę SWOT mocnych i słabych stron w kontekście okazji i zagrożeń, jakie czekają na niego w otoczeniu.
Krok 5 to określenie celów rozwojowych i działań, przy pomocy których będą one
realizowane. W tej sekcji pracownicy wspierani są przez dwa przewodniki. Jeśli
pracownik wie dokładnie, jakie stanowisko go interesuje i chce ułożyć działania
rozwojowe w taki sposób, aby w przyszłości spełnić wszystkie wymagania, wziąć
udział w rekrutacji i — wygrać! korzysta z przewodnika „Dla wiedzących”. Jeśli
jeszcze nie wie, do jakiego portu zmierza i chce się zorientować, jakie możliwości oferuje mu firma, korzysta z przewodnika „Dla poszukujących”. Działania rozwojowe pracownik wybiera w oparciu m.in. o udostępnioną „Listę lektur”, „Listę
szkoleń”, „Listę działań rozwojowych”. Ten krok to również moment na konsultacje zaplanowanych celów i działań rozwojowych z HR Bussiness Partnerami na
wyznaczonych dyżurach.

Dyplom odbiera Karolina Tułacz — specjalista ds. rekrutacji w firmie DHL Parcel Polska

Realizacja projektu obejmowała opracowanie koncepcji narzędzia w oparciu o potrzeby organizacji, oszacowanie kosztów, konsultacje z biznesem, opracowanie
konspektu strony, stworzenie strony w Intranecie, pilotaż, przygotowanie ostatecznej wersji strony. Projekt został wdrożony w finalnej wersji i udostępniony
wszystkim pracownikom w październiku 2016r.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
Wymiernym efektem wdrożenia projektu jest udostępnienie pracownikom niskobudżetowego (dla organizacji) narzędzia, wspierającego ich w wyznaczaniu kierunku działań rozwojowych i ich planowaniu. Narzędzie stanowi idealny wstęp do
późniejszego uzupełnienia Indywidualnego Planu Rozwoju (IPR). Narzędzie cieszy
się pozytywną opinią jego użytkowników, zwłaszcza w pokoleniu Millenialsów. Podział narzędzia na dwie wersje daje szansę zaplanowania działań rozwojowych
każdemu, niezależnie od tego czy stawia on pierwsze kroki na ścieżce samorozwoju, czy temat ten jest mu doskonale znany. Użytkownikami narzędzia są zarówno
menadżerowie, specjaliści jak i pracownicy operacyjni. Aktualnie mamy zarejestrowanych ponad 100 użytkowników Architekta. W nowoczesnych organizacjach
samorozwój stanowi perłę wśród kompetencji, a Architekt Kariery to narzędzie,
dzięki któremu nasi pracownicy mogą zaplanować swoją ścieżkę kariery w organizacji, czy to poprzez nadanie jej nowego kierunku, czy upewnienie się, że obrali
właściwą drogę — Architekt Kariery stanowi kompas w podróży ku samorozwojowi. Niezwykle istotne jest dla nas, aby pracownicy wiązali z nami swą długoterminową przyszłość, rozwijali się wraz z organizacją, a Architekt Kariery bardzo nas
w tym wspiera.

Orbis
BRANŻA: hotelarstwo
LICZBA ZATRUDNIONYCH 3000
NAZWA PROJEKTU: Wybierz Pasję
— rekrutacja skoncentrowana
na emocjach kandydata
PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
Nowatorski projekt rekrutacyjny, którego hasłem przewodnim było: Wybierz Pasję, był odpowiedzią naszej organizacji na warunki rekrutacji na rynku pracownika. Projekt powstał na potrzeby stworzenia 50—osobowego zespołu ciekawych
osobowości o wyjątkowym podejściu do gości, do nowo otwieranego hotelu.
Hotel Mercure Kraków Stare Miasto miał zostać otworzony we wrześniu 2016.
O trudności pozyskania pracowników decydowały: sprecyzowane oczekiwania co
do profilu osobowościowego kandydatów, okres wakacyjny (czerwiec—sierpień
2016), skoncentrowanie środowiska krakowskiego na Światowych Dniach Młodzieży oraz najmniejsza liczba bezrobotnych w Krakowie w ciągu ostatnich 6 lat.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
Projekt zakładał stworzenie procesu rekrutacyjnego i wydarzenia, które będzie
miało atrakcyjną formę dla poszukiwanych przez nas kandydatów. Kluczowymi

cechami poszukiwanymi u kandydatów były ciekawa osobowość, kreatywność,
otwartość w komunikacji i budowaniu relacji, w przeciwieństwie do tradycyjnie
poszukiwanych umiejętności efektywnej obsługi klienta. Najważniejszą demograficznie grupą docelową były osoby z pokolenia Y, mające wysokie oczekiwania wobec pracodawcy, równocześnie nisko oceniające pracę w obsłudze klienta. Metody
dobrane do realizacji projektu były niestandardowe i skoncentrowane na wartościach cenionych przez grupę docelową: emocjach, pozytywnych i nieformalnych
relacjach, możliwości wpływu, poczuciu wyjątkowości, nowości oraz szybkiej realizacji celów. Odpowiedzią na te potrzeby w sferze emocjonalnej potencjalnych
kandydatów było podzielenie się w formie filmu historiami naszych pracowników
na temat swoich pasji i tego, jak pomagają im one w spełnieniu zawodowym.
Działania te pozwoliły na zbudowanie wizerunku naszej organizacji jako miejsca,
w którym można doświadczyć pozytywnych emocji, realizować siebie w ciekawy
sposób i stworzyć satysfakcjonujące relacje. Wielokanałowa kampania rekrutacyjna w pierwszej fazie skupiała się na stronie www.wybierzpasje.pl i promocji filmu.
Druga faza kampanii i procesu rekrutacyjnego dotyczyła wydarzenia: Otwartego
Dnia Rekrutacyjnego, na które w jednym dniu zostali zaproszeni wszyscy zgłoszeni
kandydaci (obecnych około 250 osób). Formuła Otwartego Dnia Rekrutacyjnego
miała nowatorski charakter i zawierała w sobie cechy pożądane przez dzisiejszego
pracownika: m.in. pozytywne nieformalne relacji, emocje, uczestnictwo wy wyjątkowym wydarzeniu, natychmiastowość. Zamiast umawiania na godzinę, kandydaci zaproszeni byli do przyjścia w danym dniu o wybranej porze między 9:00
— 19:00 rejestrując się wcześniej lub nie. Na kandydatów nie czekali poważnie
ubrani managerowie, ale mieszany zespół HR i kierowników przyszłego hotelu
przebrany w stroje królewskie ze średniowiecznego Krakowa (motyw przewodni
wnętrz nowego hotelu).
Zamiast standardowej rozmowy przy stole, przygotowane były dla kandydatów
zadania pobudzające wyobraźnię i zachęcające do zabawy. Rekruterzy mogli obserwować kandydatów w spontanicznym działaniu, a kandydaci mieli możliwość
poznania w nietypowej formie całego zespołu swoich potencjalnych przełożonych.

Każdy kandydat uczestniczył w 3 zadaniach, aby zdobyć uprawnienie do finalnej
rozmowy. W zadaniach kandydaci byli proszeni o:
[ wcielenie się w rolę kasztelana i rozwiązanie kłopotów mieszkańców miasta
(oceniane: komunikacja i kreatywność)
[ przygotowanie przeprawy przez rzekę w zadaniu grupowym (oceniane: współpraca, strategia i planowanie)
[ ustawienie nietypowego nakrycia dla króla przed ucztą (zapamiętywanie informacji, szybkość operacyjna)
Kandydaci jeszcze tego samego dnia dowiadywali się o wyniku rekrutacji i od razu
mogli otrzymać propozycję zatrudnienia wraz z listem intencyjnym, zamiast tradycyjnie czekać na kontakt telefoniczny od rekrutera.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
[
[
[
[
[

6 tys. potencjalnych kandydatów odwiedziło stronę www.wybierzpasje.pl
blisko 900 zgłoszeń do rekrutacji
250 osób które spotkaliśmy 1 dnia
stworzenie wyjątkowego zespołu 50 osób, które pracują z nami do dziś
zespół hotelu Mercure Kraków postrzega od samego początku swoją pracę
jako miejsce, w którym się dzieją rzeczy wyjątkowe
[ docelowy wynik finansowy nowego hotelu został zrealizowany przed zakładanym terminem
[ w badaniu zaangażowania pracownicy Mercure Kraków o 10pp przekroczyli
granicę, która wyróżnia zespoły w wysoce efektywnych firmach (Aon Hewi ,
2016)

DODATKOWE UWAGI:
www.wybierzpasje.pl
Dyplom odbiera Bartłomiej Szmajdziński — dyrektor Działu Rozwoju Talentów
i Kultury Organizacyjnej Orbis SA na Polskę i kraje bałtyckie

Raiﬀeisen
Bank Polska
BRANŻA: ﬁnansowa
LICZBA ZATRUDNIONYCH 5000
NAZWA PROJEKTU: Leader Center Club (LCC)
PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
Raiﬀeisen Bank Polska od wielu lat dużą wagę przywiązywał do rozwoju kadry
menedżerskiej. Prowadzone były długoterminowe, kilkumodułowe obligatoryjne
programy dla menedżerów. Kadra zarządzająca była zatem systematycznie szkolona, a rozwój umiejętności liderskich zawsze był wspierany przez Zarząd Banku.
W 2015 r. Raiﬀeisen stanął przed szczególnym wyzwaniem — został wystawiony
przez właściciela na sprzedaż. Kluczowe stało się utrzymanie wiedzy i doświadczeń
w Banku, retencja kluczowych zasobów, a także wsparcie menedżerów w efektywnym działaniu w tak trudnym, niepewnym dla wszystkich czasie. Nie bez znaczenia był również fakt konieczności optymalizacji kosztów szkoleń. Ważne było,
aby szybko, elastycznie i w punkt reagować na potrzeby wsparcia liderów organizacji w ich działaniach, wyzwaniach menedżerskich które pojawiały się każdego
dnia. Dewizą, którą przyjęto w organizacji było „róbmy swoje” bez względu na to
co się wydarzy. Pracownicy i menedżerowie koncentrowali się zatem na realizacji
celów, pokonywaniu dodatkowych trudności i podejmowaniu kolejnych wyzwań.

Co ważne — organizacja wysyłała czytelne sygnały — nie zamrażamy budżetów na
rozwój, ludzie cały czas są dla nas ważni, a menedżerowie z jeszcze większą czujności przyglądają się swoim ludziom, wspierają ich i dają oparcie. Ofertą wsparcia
i rozwoju dla menedżerów musiało być rozwiązanie lekkie, zwinne, możliwe do
wykorzystywania w każdej właściwej dla menedżera chwili. Zakres programu musiał być zróżnicowany, nieustannie uzupełniany zgodnie z potrzebami różnych odbiorców. Ważne było, żeby każdą osobę potraktować indywidualnie, jako osobną
jednostkę z jej doświadczeniami, wyzwaniami, potrzebami, preferencjami. A jednocześnie nie pozwolić na to, żeby ktokolwiek czekał na wsparcie — ono musiało
być dostarczane natychmiast. Nie bez znaczenia był też ogromny potencjał, który
drzemał w liderach — oni sami byli skarbnicą wiedzy, doświadczeń, dobrych praktyk, inspiracji. Nie można było tego nie wykorzystać. Pamiętaliśmy jednak o tym
jak w natłoku obowiązków, goniących terminów i nieprzewidzianych sytuacji trudno jest zaplanować i wygospodarować czas na własny rozwój. Program musiał
uwzględniać te wszystkie aspekty.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
Odpowiadając na potrzeby zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy przestrzeń do pozyskiwania i wymiany wiedzy, doświadczeń oraz inspiracji dla liderów. Wdrożenie
zajęło nam 4 miesiące od momentu podpisania umowy z dostawcą. Wdrożenie
obejmowało zaprojektowanie pla ormy wraz z dostawcą zewnętrznym, testowanie od strony użytkowników, funkcji oraz bezpieczeństwa danych, a następnie implementację pla ormy w Banku. Dostęp do programu LCC mają tylko menedżerowie Banku, a logowanie jest proste i połączone z autentykacją bankową loginów
użytkowników.
Program opiera się o pla ormę społecznościową dostępną online (także mobilnie
na smar onach i tabletach) przez 24h. Leader Center Club daje możliwość zalogowania się do społeczności i wybierania atrakcyjnych dla siebie treści spośród
czterech stref: Inspiracji, Labo, Navigacji oraz Narzędziowni. Każda ze stref zawiera adekwatne materiały merytoryczne dotyczące zarządzania i rozwoju osobiste-

go, od początkującego poziomu menedżerskiego do zaawansowanego poziomu
leadershipu, publikujemy narzędzia menedżerskie, szybkie rozwiązania, ściągawki
w formie one pagerów.
Pla orma pozwala także na zapisanie się na wydarzenia rozwojowe dostępne
w formie kafeterii. W zeszłym roku do wyboru było 6 tematów warsztatów, które
realizowane były przez trenerów wewnętrznych. Dodatkowo menedżerowie zgłaszali się i prowadzili dla innych menedżerów własne autorskie warsztaty. Poprzez
pla ormę menedżerowie mogli wziąć udział także w Śniadaniach Rozwojowych,
których formuła otwartych inspirujących spotkań przy śniadaniu przeplatała się
z możliwością bieżącej dyskusji, wymiany myśli i poglądów. Śniadania uświetniali
goście z zewnątrz jak i członkowie Zarządu Banku. Dzięki pla ormie istnieje także
możliwość skorzystania z uczestnictwa poprzez zdalne podłączenie via Skype.
Jedną z możliwości rozwojowych jest także udział w Programie Mentoringowym.
Zarówno Mentorzy jak i Mentee do programu mogą zgłaszać się samodzielnie
poprzez pla ormę. Wszyscy uczestnicy edycji Programu przechodzą indywidualne
sesje rozwojowe oparte o narzędzie TalentQ, co pozwala na określenie profilu
przyszłego Mentora i Mentee oraz określenia celów osobistych w programie.
Mentorzy przygotowywani są do swojej roli poprzez szkolenia i superwizje. Program jest prowadzony wewnętrznie, w oparciu o standardy tego rodzaju programów (matching par, założenia, cele, komunikacja). W tym roku przygotowujemy
podobnie działający moduł Programu Coachingowego.
Wszyscy menedżerowie mogą skorzystać z możliwości pogłębienia wiedzy o sobie
jako liderze, poprzez diagnozę narzędziem TalentQ Assessment. Feedback w formie sesji 1:1 jest prowadzony przez wewnętrznych konsultantów TalentQ, certyfikowaliśmy Trenerów HR oraz HR Business Partnerów.
Jednym z ważnych rozwiązań jest możliwość szycia na miarę szkoleń i warsztatów dla menedżerów Pionu/Obszaru/Departamentu. Ponieważ korzystamy z we-

wnętrznych zasobów trenerskich, osób, które rozumieją nasz biznes i cele, przygotowujemy w ramach Programu LCC szkolenia dedykowane konkretnym ludziom
i ich bieżącym potrzebom. Takie rozwiązania cieszą się dużym powodzeniem i satysfakcją po wydarzeniach. Sukces ten wynika z pochylenia się na warsztatach nad
aktualnymi przypadkami z pracy uczestników oraz wypracowania konkretnych
rozwiązań wraz z HRBP także włączonymi w ten warsztat.
Użytkownicy pla ormy mogą pisać i publikować własne artykuły i posty, a także komentować artykuły, posty i wydarzenia pojawiające się na newsboardzie pla ormy.
To pozwala na skomentowanie na bieżąco wydarzenia typu Śniadanie Rozwojowe
lub warsztat. Dzięki temu w łatwy sposób nawet Członkowie Zarządu mogą podziękować menedżerom za pracę lub zostawić swoją opinię na dany temat.
Członkowie LCC mogą także zostawiać „polubienia”, podobnie do serwisów
społecznościowych. Dzięki powiadomieniom mogą śledzić odzew społeczny po
własnych opublikowanych postach czy artykułach. Każdy menedżer zalogowany
na pla ormie może w swoim profilu śledzić na bieżąco własne statystyki aktywności: przeczytanych artykułów, napisanych postów i polubień.
Co miesiąc publikujemy na pla ormie wyzwanie związane z tematem zarządzania
ludźmi. Wyzwania polegają na opisaniu własnych doświadczeń lub przemyśleń
na zadany temat, czasem także na publikację zdjęć. Wyzwania cieszą się ogromnym powodzeniem, tak samo jak nagrody w postaci na przykład lunchu z całym
swoim zespołem. Dbamy o codzienne zasilenie pla ormy nowymi treściami. Raz
na kwartał prowadzimy i nagrywamy filmowe wywiady (publikowane w formie
video na pla ormie) z Top Menedżerami Banku, których formuła jest lifestylowa
i pozwala na bliższe poznanie liderów organizacji.
Nasza pla orma jest nowoczesnym rozwiązaniem, przyjaznym i intuicyjnym dla
użytkownika, przypominającą w korzystaniu inne znane pla ormy społecznościowe jak Facebook i LinkedIn. Szczycimy się projektem i wyglądem naszej platformy.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
W RBPL filary EVP to BANK (wartości, kultura, wyniki, wyzwania), PRACA (swoboda, autonomia, nauka, rozwój, ciekawe zadania), SYSTEM NAGRÓD (uznanie,
kariera, nagrody, benefity, wynagrodzenia) oraz LIDERZY (nastawienie na ludzi,
uczciwość, szacunek, rozwój). To oznacza, że jednym z kluczowych założeń jest
mądre zarządzanie.
LCC to element oferty rozwojowej dla menedżerów, ale profity są odczuwalne
także dla pracowników. Menedżerowie mają możliwość rozwoju umiejętności
liderskich, pracy nad własnymi konkretnymi case’ami menedżerskimi, znalezienia rozwiązań i inspiracji w odniesieniu do potrzeb swoich zespołów. Inwestując
w liderów inwestujemy w kulturę organizacji, jej spójność oraz otwartość. Liderzy
swoją postawą i wiedzą wspierają działanie zgodne z wartościami i przekładającymi się na dobre wyniki biznesowe. Cały czas realizujemy ambitną strategię Banku
i przygotowujemy się do debiutu giełdowego, poprzez stałe wzrosty kluczowych
wskaźników biznesowych.
Skuteczni menedżerowie są najlepszą wizytówką Banku pomagającą utrzymać
kluczowy potencjał pracowników, a jednocześnie przyciągając nowych specjalistów z rynku. Dzięki temu poziom fluktuacji pracowników Banku utrzymuje się na
stałym, kontrolowanym poziomie, pomimo wyzwań rynkowych, o których wszyscy wiemy.
LCC to także unikalna możliwość tworzenia społeczności menedżerskiej Raiﬀeisen
w social media. Stworzyliśmy silną markę rozpoznawalną przez wszystkich pracowników naszej organizacji.
Z dumą kolejny raz w tym roku odebraliśmy pres żowy tytuł TOP EMPLOYER
uzyskując szczególnie wysoką punktację w m.in. obszarze rozwoju menedżerów.
Program wspiera wizję Banku jako pracodawcy, która mówi m.in. o tym że oferujemy pracę w Banku, który budzi podziw, który — dzięki konsekwencji w decy-

zjach, dobrej współpracy, jasnym zasadom i mądremu zarządzaniu — zapewniamy dynamiczne środowisko pracy, w którym przedsiębiorczy pracownicy osiągają
sukcesy i czują się doceniani.
W wynikach Badania Opinii Pracowniczej za rok 2016 uzyskaliśmy wysokie
wskaźniki zarówno w obszarze zaangażowania pracowników (pamiętajmy o sytuacji Banku związanej ze sprzedażą) jak i w ocenie kompetencji menedżerów.
Osiągnęliśmy poziom zalogowania na pla ormie 79% menedżerów pracujących
w Banku (populacja prawie 800 menedżerów zatrudnionych na wszystkich szczeblach w organizacji). Całkowicie dobrowolne uczestnictwo w programie świadczy
o tym, że menedżerowie wzięli odpowiedzialność za własny rozwój w swoje ręce,
oraz że przygotowaliśmy i udostępniliśmy atrakcyjną i adekwatną do potrzeb ofertę rozwojową w Banku.
Do dziś przeczytanych zostało 8900 artykułów, zostawionych zostało 3800 lajków,
prawie 1000 menedżerów wzięło udział w wydarzeniach rozwojowych (warsztaty,
szkolenia, omówienie TalentQ, Śniadania).
Dzięki rozbudowanemu modułowi raportowemu i bieżącemu śledzeniu zainteresowania menedżerów rodzajem treści oraz wydarzeń mamy możliwość kreowania rozwiązań i dostarczania wsparcia w oparciu o bieżące potrzeby.
Elastyczność programu: czasowa — możliwość korzystania 24h z inspiracji i treści
na portalu, samodzielna decyzja w jakiej formie i w jakim czasie menedżer skorzysta z oferty (najczęstsze logowania między 24.00—08.00, co oznacza, ze użytkownicy kończą dzień i zaczynają kolejny z nami jak z Facebookiem ;).
Program w takiej formule pozwolił na takie zarządzenie budżetem rozwojowym,
że osiągnęliśmy efektywność kosztową zmniejszając wydatki o 60%.
Mamy pewność, że wytyczamy ścieżki w rozwiązaniach rozwojowych. Zostaliśmy
poproszeni o podzielenie się naszym doświadczeniem i know—how w grupie Raif-

feisen Interna onal, jak również prezentując na konferencjach HR—owych nasz
projekt spotykamy się z dużym uznaniem, ciekawością i prośbami o podzielenie
się wiedzą i doświadczeniami z wdrażania tak innowacyjnego rozwiązania.

DODATKOWE UWAGI:
www.leadercenterclub.pl

Dyplom odbiera Urszula Ballan—Grabowska — kierownik ds. projektów rozwojowych Raiﬀeisen Bank Polska

Toyota
Tsusho Europe
Oddział
w Polsce
BRANŻA: handlowo—usługowa
LICZBA ZATRUDNIONYCH 111
NAZWA PROJEKTU: Poprawa efektywności
pracy metodą społecznościowego pomiaru
rentowności ValueView
PRZYCZYNY KTÓRE ZDECYDOWAŁY
O WDROŻENIU:
Przepracowanie, nadgodziny, frustracja a równocześnie sugerowana przez klientów wewnętrznych nadpodaż i nad—jakość.

NA CZYM POLEGA PROJEKT I JAK PRZEBIEGAŁ:
Projekt polegał na przeprowadzeniu analizy rentowności zadań, wyeliminowaniu
zadań najmniej rentownych oraz przeznaczeniu wygospodarowanego czasu na

zadaniach priorytetowych. Dzięki temu zrealizowano założone cele biznesowe i
społeczne projektu.
Zastosowano pierwszą na świecie metodę pomiaru rentowności pracy ValueView
w czasie rzeczywistym (z wykorzystaniem technik społecznościowych). Metoda
została opracowana w Polsce w roku 2015. W pierwszym etapie tego projektu
uczestnicy wypisali na pla ormie internetowej wszystkie zadania, które wykonują na stanowisku i przyporządkowali realną ilość czasu (procentowo), który poświęcają na ich realizację. Do każdego zadania wybrali beneficjentów, czyli odbiorców tych zadań, dzięki czemu powstała realna mapa powiązań i wzajemnych
oczekiwań. Na kolejnym etapie beneficjenci otrzymali linki do pla ormy, na której
udzielali odpowiedzi dotyczącej tego w jakim stopniu dane zadanie jest dla nich
ważne (Importance Index) i na ile otrzymują to, czego potrzebują (Suﬃciency
Index). W efekcie powstały raporty pokazujące rentowność każdego zadania na
stanowiskach.
W badaniu uczestniczyło ok. 100 osób, w tym również kluczowych dla organizacji, z 6 krajów. Badanie przeprowadzone zostało w dwóch językach (polskim i
angielskim). Z uwagi na duże zaangażowanie całej organizacji oraz Zarządu Toyoty
Tsusho Europe S.A Oddział w Polsce, który brał aktywny udział na każdym etapie
badania oceniamy duży wpływ narzędzia i procesu diagnozy na organizację i zmianę świadomości patrzenia na realizację rentownych działań.

WYMIERNE EFEKTY WDROŻENIA PROJEKTU:
Wytypowano 20% zadań do przeglądu i redukcji — jest to wartość ok. 0,5 mln zł
rocznie. Oszczędność ta (odzyskany czas) została przeznaczona na realizację priorytetowych celów firmy oraz na zmniejszenie obciążenia pracą.
Ograniczono pracochłonność i przemęczenie pracowników. Planowana zmiana
będzie trwała.

Wzrost zadowolenia pracowników i beneficjentów ich pracy (klientów).
Większa koncentracja na realizacji celów strategicznych i oczekiwaniach klientów
— wzrost efektywności.
Bardzo duży wpływ na środowisko firmowe — udowodniono, że można poprawić
efektywność bez restrukturyzacji/ zwolnień/ presji na pracowników/ inżynierii
premiowej — jest to rewolucyjna zmiana, która pomału będzie przekształcać sposób myślenia pracowników o ich pracy i odpowiedzialności za organizacje własnej
pracy.
Zmiana została wprowadzona w pełni partycypacyjnie — wszyscy aktywnie ja projektowali i wyciągali wnioski. Kluczowa była komunikacja on—line z beneficjentami (klientami wewnętrznymi i zewnętrznymi).

DODATKOWE UWAGI:
Metoda ValueView otwiera nowe podejście do zarządzania organizacją. Dzięki
informacji i rentowności każdego z wykonywanych zadań, każdy pracownik staje
się projektantem własnego stanowiska pracy, zyskuje realny wpływ na to co robi
i może dopasowywać poziom zaangażowania do potrzeb swoich klientów. Dzięki
informacji o tym, które zadania przez niego wykonywane, mają największy wpływ
na wyniki a które może eliminować Pracownik staje się podmiotem w biznesie.
Nadaje to sens jego pracy, zaangażowaniu i buduje postawy odpowiedzialności
za firmę.
Toyota Tsusho Europe S.A. Oddział w Polsce jako pierwsza na Świecie w Grupie
Toyoty zastosowała metodę partycypacyjnego poprawiania efektywności pracy
metodą ValueView. Wierzymy, że tym projektem dajemy impuls do zmiany relacji
pracodawca — pracownik nie tylko w naszej firmie ale również w całej Grupie. Jesteśmy gotowi promować to podejście do pracowników także poza nasza firmą.
Małgorzata Łysiak — HR Assistant Manager Training&People Development Department
Toyota Tsusho Europe Poland Branch

ZGŁOŚ FIRMĘ
DO KONKURSU

wygraj prestiżową statuetkę
więcej o konkursie na stronie
hrinnovator.pl

