4.9 Doradztwo w zakresie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM), obejmującej
optymalizację procesów: rekrutacja, opisy stanowisk pracy, system ocen okresowych,
model rozwoju pracownika (ścieżki karier), Strategia HRM
Polski Instytut Innowacji i Transferu Technologii S.A.

Usługa doradztwa w zakresie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi (HRM) obejmuje
optymalizację procesów: rekrutacja, opisy stanowisk pracy, system ocen okresowych,
model rozwoju pracownika (ścieżki karier) i strategię HRM. Ma ona na celu zbudowanie
systemu Zarządzania Zasobami Ludzkimi w przedsiębiorstwie. Skutkiem przyjęcia strategii
przez przedsiębiorstwo będzie zwiększenie efektywności aktualnie zatrudnionych
pracowników poprzez wprowadzenie dopasowanego do przedsiębiorstwa modelu oceny
kompetencji i efektywności pracowników, zmniejszenie rotacji pracowników poprzez
zastosowanie indywidualnie dostosowanego modelu rekrutacji, zwiększenie satysfakcji
pracowników z pracy poprzez cykliczną analizę kompetencji i oczekiwań, zwiększenie
pozytywnego odbioru firmy jako pracodawcy w oparciu o zastosowanie indywidualnie
zbudowanych rekomendacji w zakresie Employer Brandingu.
Usługa przebiega według następującego schematu:
1. Pogłębiony audyt przedsiębiorstwa obejmujący specyfikę przedsiębiorstwa jako pracodawcy,
strukturę przedsiębiorstwa, narzędzia z zakresu HRM dotychczas stosowane (procesy
rekrutacji, system ocen okresowych, wdrażanie nowych pracowników, ścieżki kariery, rozwój
kompetencji), kompetencje kluczowe przedsiębiorstwa, strategię biznesową, dotychczasowe
kierunki rozwoju przedsiębiorstwa w zakresie HRM.
2. Opracowanie zebranych informacji i zaprezentowanie ich przedsiębiorstwu.
3. Opracowanie wieloaspektowej strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
4. Zaprezentowanie strategii wraz z rekomendacjami pozwalającymi przedsiębiorstwu
przeprowadzić samodzielne ich wdrożenie.
Usługa skutkuje zbudowaniem kompleksowej Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi, która jest
narzędziem większej konkurencyjności przedsiębiorstwa jako pracodawcy.
Korzyści przedsiębiorstwa:









szczegółowa analiza punktu wyjścia - sytuacji w jakiej się znajduje przedsiębiorstwo
w kontekście Zarządzania Zasobami Ludzkimi,
pozyskanie wiedzy potrzebnej do wdrożenia kluczowych procesów z zakresu Zarządzania
Zasobami Ludzkimi,
wiedza w postaci rekomendacji o procesach: rekrutacji, wdrożenia, szkolenia, opisania
stanowisk pracy, szkolenia i rozwoju pracowników, ścieżkach karier,
wzrost pozytywnej rozpoznawalności na lokalnym rynku jako pracodawca, co pozwala
przyciągać najlepszych kandydatów na pracowników,
wzrost poziomu efektywności i kompetencji pracowników potrzebną do zwiększania
przychodu,
przejrzystość systemu wynagradzania i premiowania, niezbędna do konkurencyjności pośród
pracodawców,
zmniejszenie rotacji pracowników, a dzięki temu ograniczenie kosztów przedsiębiorstwa.
wiedza o kluczowych kompetencjach niezbędnych do rozwoju przedsiębiorstwa, pozwalająca
zatrzymywać kluczowych pracowników, oraz budować skuteczne ścieżki kariery
dla tych pracowników.
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Przewidywany czas realizacji usługi
1 - 3 miesiące
Potencjalne korzyści przedsiębiorstwa
Opracowanie strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi/HRM i metodyk poszczególnych procesów
pozwoli efektywnie zarządzać tymi procesami, dedykować konkretne osoby do ich realizacji,
a ostatecznie wpływać na efektywność pracowników, która bezpośrednio wiąże się z efektami
biznesowymi przedsiębiorstwa. Stworzenie Strategii Zarządzania Zasobami Ludzkimi przełoży się
nie tylko na krótszy czas pozyskiwania pracowników o określonych kompetencjach, ale przyczyni się
do miarodajnej oceny ich kompetencji i efektywności. Ostatecznie przyczyni się do mniejszej rotacji przez pozyskiwanie pracowników, których kompetencje są ocenione w procesie rekrutacji, następnie
są planowane ścieżki rozwoju tych pracowników, co z kolei pozwoli dłużej z nimi współpracować,
a całej firmie zmniejszyć ryzyko nadmiernej rotacji pracowników. Ostatecznie zwiększenie
efektywności procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi przyczyni się do ograniczenia kosztów
wynikających m.in. z rotacji, niskiej efektywności. A popprzez stosowanie systematycznej oceny
pracowników czy pozyskiwanie pracowników o najwyższych kompetencjach także spowoduje wzrost
przychodów,. Wszystkie te ulepszenia wpływają także na kulturę organizacyjną, wyrażającą się
m.in. w jednoznacznej i precyzyjnej komunikacji wewnątrz przedsiębiorstwa.

Identyfikacja potrzeb przedsiębiorcy
Usługę prorozwojową realizuje ekspert posiadający specjalistyczna wiedzę wraz z przedsiębiorcą
i jego pracownikami. Współpraca i zaangażowanie w proces jest kluczowym i niezbędnym czynnikiem
do prawidłowego wykonania usługi. Najpierw ekspert przeprowadza audyt bieżącej sytuacji
przedsiębiorstwa w zakresie procesów Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Zebrane dane pozwalają
doradcy zrobić analizę, którą później omawia z usługobiorcą. W dalszej kolejności opracowuje Strategię
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, po czym następuje omówienie kluczowych aspektów strategii
oraz szkic sposobu jej wdrażania. Zaangażowanie doradcy o odpowiednich kompetencjach pozwoli
na wykorzystanie jego specjalistycznej wiedzy do osiągnięcia zamierzonego celu i uzyskania
oczekiwanych efektów. Na każdym etapie przedsiębiorca korzysta z wiedzy i wsparcia merytorycznego
ekspertów. Wsparcie dotyczy wszystkich aspektów zawartych w opracowanej strategii.
Założenia cenowe
10.000,00 do 48.000,00 zł netto. Wycena jest ilorazem wynagrodzenia stawki pracy eksperta (200
zł za roboczogodzinę) i czasochłonności realizacji usługi, szacowanej w zależności od specyfiki
branży od 50 do 240 godzin Koszt określany jest na etapie przygotowania wyceny
z uwzględnieniem specyfiki działalności oraz szczegółowych potrzeb zgłaszanych
przez przedsiębiorstwo.

Odbiorcy
MŚP z województwa podlaskiego zainteresowane zakresem usługi.

Osoba kontaktowa w sprawie usługi
Imię i nazwisko

Radosław Wołyń

Telefon

507 732 576

E-mail

radoslaw.wolyn@piitt.pl
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