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moduł A

WPROWADZENIE
„Next Move”, to kompleksowy program edukacyjny z zakresu rozwoju osobistego
i aktywności społecznej młodzieży wychodzącej na rynek pracy, który jest odpowiedzią na
problem zbyt niskiego poziomu przedsiębiorczości wśród młodych Europejczyków,
prowadzącego do niedostosowania do współczesnego rynku pracy, dokonywania
nieprzemyślanych wyborów ścieżki edukacyjnej i zawodowej, konieczności podejmowania
pracy poniżej swoich ambicji i kwalifikacji i wreszcie – wysokiego poziomu bezrobocia.
Partnerstwo zawiązane przez trzy instytucje, o różnym charakterze działalności (Polska,
Hiszpania i Grecja), uznało, iż dobrą podstawą tworzenia takich warunków jest –
współpraca między sektorem prywatnym i pozarządowym, która pozwala na stworzenie
„ekosystemu przedsiębiorczości”. Partnerstwo dzięki swojemu doświadczeniu, działała
w celu zapobiegania rezygnowaniu z nauki i promowania edukacji z zakresu
przedsiębiorczości i przedsiębiorczości społecznej wśród młodzieży. Natomiast głównym
celem tej międzynarodowej współpracy jest zwiększenie potencjału zawodowego
trenerów i pracowników działów HR poprzez pracę z innowacyjnym programem
rozwojowym, umożliwiającym młodzieży w wieku 18-26 lat zdobycie praktycznej wiedzy
i kompetencji miękkich, niezbędnych do podjęcia i utrzymania pierwszej pracy na
lokalnym bądź międzynarodowym rynku.
Poniżej znajdziesz wskazówki dotyczące stworzenia i prowadzenia własnego kursu na
podstawie opracowanego w ramach Programu Erasmus+ kompleksowego programu
„Next Move”, zbioru inspiracji dla Ciebie i dla innych trenerów, trenerek specjalistów
i specjalistek HR, tutorów zawodowych, którzy chcą prowadzić lub już prowadzą zajęcia
z młodzieżą.
Nawet jeśli z jakiś powodów nie możesz powołać odrębnego kursu,
to możesz skorzystać z e-Przewodnika, by urozmaicić własne, prowadzone już spotkania
z młodymi ludźmi. Wybierz tematykę, ćwiczenia oraz wskazówki, które są dla Ciebie
w pracy z młodzieżą szczególnie interesujące i przydatne. Może się tak zdarzyć, że masz
w swojej organizacji trenerów, pracowników HR, zainteresowanych prowadzeniem
o tematyce przedsiębiorczości.

Dysponując gotową bazą możecie z powodzeniem poprowadzić spójny kurs! Przekazujemy
Ci e-podręcznik - kompendium wiedzy złożone z 2 modułów:
A. Motywacja, rekrutacja, case study – tu znajdziesz niezbędne wskazówki
w Twojej pracy trenerskiej, zagadnienia z zakresu human resources
oraz porady jak wdrożyć zmianę i rozpocząć pracę z młodymi pracownikami.
B. 30 scenariuszy zajęć: innowacyjnych metod i narzędzi wykorzystywanych
w pozaformalnej edukacji w rozwoju osobistym młodzieży - opartych na wypracowanych
najlepszych praktykach oraz nowych, dotychczas niepodejmowanych przedsięwzięć.
E-podręcznik ma charakter praktyczny, nastawiony na przygotowanie Cię do tego,
aby w przystępny sposób przekazać wiadomości i pomóc młodym ludziom,
przygotowującym się do wejścia na rynek pracy i rozwój kompetencji miękkich.
Każdy z modułów zawiera opis przebiegu ćwiczenia. Stanowi on uzupełnienie instrukcji do
ćwiczenia o wskazówki operacyjne. Zachęcamy Cię do wnikliwego zapoznania się
instrukcją (poleceniem) dla uczestników oraz opisem przebiegu ćwiczenia.
Działanie takie może pozwolić na głębsze dostrzeżenie specyfiki ćwiczenia, lepsze
pokierowanie grupą, odpowiadanie na pytania i wątpliwości, podejmowanie interwencji
w takcie pracy grupy.
Ważnym aspektem jest to, iż E-Podręcznik w module B poza scenariuszami, wzbogacony
został o autorskie 2 narzędzia diagnostyczne, którymi będziesz mógł się posłużyć
w ramach pracy z młodymi ludźmi na drodze do samodzielnego
i skutecznego poruszania się po rynku pracy.

1 narzędzie „start” - niezbędne do zdiagnozowania przed rozpoczęciem
działań z grupą młodzieży poziomu ich kompetencji z kluczowych
5 obszarów modułu B i wybranie po analizie wyników te, które będą
priorytetowe dla danej grupy, zwiększające ich poziom wiedzy
i kompetencji.
2 narzędzie „motywacja” - poprzez ten test będziesz mógł zdiagnozować
3 obszary, w których dany uczestnik warsztatu powinien dalej,
indywidualnie się rozwijać. Po analizie wyników, będziesz mógł
zarekomendować uczestnikowi kontynuowanie nauki w ramach
3 z 5 obszarów udostępnionych w ramach aplikacji mobilnej
„Your move”.
Opracowana koncepcja dydaktyczna może być powielana
i modyfikowana, co pozwala na stosowanie jej również
w szkolnictwie wyższym, średnim, zawodowym oraz podczas szkoleń
podnoszących
kwalifikacje
lub
wzbogacających
o nowe kompetencje miękkie i interpersonalne młodzieży
w różnym wieku.
Program „Next Move” może stać się ciekawym pretekstem do
utworzenia długotrwałej współpracy osób i instytucji, które do tej pory
działały na różnych polach z odrębnymi grupami odbiorców. Łącząc
potencjał swojego doświadczenia i kompetencji, macie szansę stać się
ulubionym punktem na mapie wśród lokalnej społeczności młodzieży
poszukującej
ciekawych
rozwiązań
w
rozwoju
własnej
przedsiębiorczości. Powodzenia!
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JAK MOTYWOWAĆ ZESPÓŁ?
Zmotywowany zespół to gwarancja świetnych rezultatów pracy dla
firmy, a także dobrych relacji pomiędzy pracownikami
a pracodawcami. Motywacja zapewnia pracownikowi lepsze
rozumienie celu i dążeń w pracy.
Dyrektor ds. HR czy osoba prowadząca szkolenie powinni starać się
wykorzystać owe cele i dążenia, żeby zainspirować i zjednoczyć zespół.
Wywieranie wpływu bez konieczności nadużywania autorytetu jest
niezwykle ważną umiejętnością. Odpowiednio zmotywowany
pracownik potrafi stosować różne strategie rozwiązywania
problemów, zarówno w perspektywie prywatnej, jak i zawodowej.
Warto wiedzieć, co nami kieruje i rozpoznać sens swojej pracy.
Zastanów się, czego chcesz nauczyć się podczas szkolenia, postaraj się
wyznaczyć sobie osobisty cel i stań się przykładem zmotywowanego
pracownika dla całej reszty.
•
zatrudniaj pracowników z dobrym nastawieniem
•
twórz środowisko pracy, które daje poczucie bezpieczeństwa
•
bądź uważny i okazuj zainteresowanie
•
pokazuj zespołowi, że doceniasz jego działania
•
nawiąż z zespołem głęboką więź

MOTYWACJA

Mówiąc wprost, wprowadzanie prostych sposobów motywowania
w środowisku pracy służy utrzymaniu motywacji pracowników oraz ich
wzmocnieniu. Jednym z najważniejszych czynników, podtrzymujących
odpowiedni tok pracy, jest okazywanie uznania dla wykonanej pracy.
Przecież każdy pracownik, który włożył dużo wysiłku w swoją pracę,
zrobił co mógł, żeby wyznaczyć i osiągnąć sobie cele, chciałby zostać
za to doceniony.

Ale to nie wszystko: chodzi nie tylko o uznanie
i pochwałę za doskonałe wyniki, ale także za poświęcony czas
i wysiłek. Liczy się nie tylko sam fakt wynagrodzenia doskonałej pracy,
ale także sposób w jaki zwierzchnik okazuje uznanie. Coroczna premia
nie powinna być jedynym wyrazem doceniania pracownika – powinny
one zdarzać się częściej i mieć ważne znaczenie.
Istotne, żeby specjalista HR miał świadomość, jakie zadania stoją
przed zespołem i jaki czas jest potrzebny na ich realizację. Zdarzają
projekty, które ciągną się całe wieki i zdają się nie mieć końca.
Utknięcie przy takie pracy potrafi być niezwykle demotywujące,
bo przecież właśnie widoczne postępy są tym, co nas motywuje.
To one stanowią także jasny dowód na to, że nasza praca ma
znaczenie.
Zadaniem koordynatorów jest widzieć szerszą perspektywę projektu
i uświadamiać ją innym, a także wiedzieć, do czego projekt prowadzi
w przyszłości. Ważne, żeby zespół rozumiał cele wykonywanej pracy
w kontekście szerszej perspektywy. Specjalista HR może podnieść
motywację w miejscu pracy poprzez pokazanie zespołowi, w jaki
sposób każde wykonane zadanie wywiera wpływ na organizację,
klientów i całą społeczność. Ukończenie zadania kształtuje
przeważenie poczucie sprawczości, jednak prawdziwym antidotum na
brak zaangażowania jest uświadomienie sobie, że nasza praca
pomogła innym.

Dbaj o jasność przekazu
Żeby nie stracić w pracy motywacji, trzeba rozumieć postawione cele
oraz dążenia. W przypadku wielu pracowników zrozumienie zależy od
przejrzystości i jasności przekazu. Bez jasności przekazu, przejrzystość
przestaje dawać rezultaty i traci wartość motywacyjną. Koordynator
powinien dołożyć wszelkich starań, żeby przekaz dotyczący celów
projektu był zrozumiały i zwarty, ponieważ niezwykle trudno wykazać
szczere zaangażowanie i mieć motywację w wykonywaniu zadań,
których nie jest się świadomym bądź których się nie rozumie.
Zrozumiałość jest podstawową cechą, pożądaną w każdym projekcie.
Przewiduj i dziel się pozytywnymi wynikami
Łatwiej osiągnąć sukces, który się przewidzi. Wszelkiego rodzaju
zawodowcy, od sportowców po muzyków i dyrektorów, ćwiczą tę
technikę, żeby poprawić swoją motywację. Na szczęście, cel jasno
wytyczony przez specjalistę ds. HR to już połowa sukcesu. Specjalista
powinien postarać się pomóc zespołowi zrozumieć, co oznaczałoby
osiągnięcie celu. Pracownik, który zrobi znaczny postęp w kierunku
osiągnięcia celu czy wyniku, może się nim podzielić w ramach
motywowania reszty zespołu.
Zapewnij poczucie bezpieczeństwa zgodnie z wiedzą
psychologiczną, istnieje hierarchia podstawowych potrzeb ludzkich,
które muszą zostać spełnione, zanim uda się osobę zmotywować do
wykorzystania pełnego potencjału. Poczucie bezpieczeństwa plasuje
się tuż za potrzebami fizjologicznymi, takimi jak picie i jedzenie.
Oczywiście zachęcaj zespół do współpracy – praca zespołowa jest
jednym z najlepszych czynników motywujących. Wspaniale mieć
świadomość, że jest się wspieranym przez kolegów – to inspiruje do
osiągania lepszych wyników. Gdy motywacja któregoś z pracowników
spada, reszta zespołu jest gotowa, żeby wspierać kolegę przy realizacji
kolejnego zadania.

STWÓRZ WARTOŚCIOWE CV
Organizacje mają różne potrzeby, jeśli chodzi o wybór kandydatów do
rozmowy o pracę na wybrane stanowiska. Jako potencjalny kandydat,
powinieneś stworzyć CV, które przekona pracodawcę, żeby zaprosić
cię do następnego etapu rekrutacji.

Podstawowe elementy dobrego Curriculum Vitae:
• Nazwisko i dane kontaktowe; imię, nazwisko, nazwa zajmowanego
stanowiska lub zawodu; dane kontaktowe to numer telefonu i adres
email.

Doskonałym
pomysłem
będzie
podkreślanie
szczególnych
umiejętności, a także dostosowanie CV do stanowiska, o jakie się
ubiegamy. Pracodawcy szukają wielu różnych umiejętności, takich jak
trzymanie się budżetu, komunikacja, motywacja, rozwiązywanie
problemów, a nawet zarządzanie relacjami. Każda z tych umiejętności
może okazać się pomocna i sprawić, że staniemy się bardzo
poszukiwanym kandydatem, który posiada wszelkie wymagane przez
pracodawcę umiejętności. Główny cel to nie dopuścić, żeby nasze CV
spadło na samo dno sterty takich dokumentów. Osoba poszukująca
pracy powinna starać się zwrócić uwagę pracodawcy swoim CV
i zapewnić sobie jak najlepszą szansę na przystąpienie do rozmowy
kwalifikacyjnej.

• Profil osobisty i określenie własnych celów zawodowych.
• Następny element to główne kwalifikacje, warto wymienić miękkie
i twarde umiejętności, uprawnienia, szkolenia, nagrody, ale wystarczy
podać kwalifikacje zawodowe i doświadczenie w obsłudze określonych
narzędzi.
• Doświadczenie zawodowe i historia zatrudnienia to część, w której
podajemy swoje stanowisko, nazwę przedsiębiorstwa i okres
zatrudnienia. Można także dodać szczegóły, dotyczące wykonywanych
obowiązków oraz wykorzystywanych narzędzi. Zwykle szereguje się
okresy zatrudnienia od najstarszego po najnowsze.
• Najważniejszym czynnikiem na początku kariery zawodowej jest
edukacja. Warto podać stopień naukowy, nazwę uczelni czy szkoły,
a także wspomnieć o wszelkich ważnych projektach czy praktykach
i zleceniach.
• Aktywności pozazawodowe.

AKTYWNOŚCI POZAZAWODOWE
Dobre CV nie powinno składać się wyłącznie z doświadczenia
zawodowego. Wymienienie aktywności pozazawodowych to wielka
szansa na uatrakcyjnienie własnego podania o pracę. Specjaliści,
zajmujący się szukaniem talentów, bardzo często zwracają uwagę
właśnie na ten aspekt, ponieważ zwracają uwagę na kandydatów,
którzy pracują nad sobą, którzy są otwarci na nowe projekty i nie boją
się nieznanych doświadczeń.
Istnieją oczywiście zainteresowania, które działają na korzyść
kandydata bardziej niż inne. Podjęcie takich aktywności nie tylko
pozwala spędzić wolny czas, ale także pozytywnie kształtuje publiczny
wizerunek i stanowi dobre uzupełnienie CV.
Wolontariat w organizacjach charytatywnych, w schroniskach
dla zwierząt to nie tylko zajęcie humanitarne, ale także pomocne
w nabywaniu wielu cennych umiejętności. Większość takich instytucji
ma własną strukturę, co z pewnością pomaga zrozumieć organizację
przedsiębiorstwa.
Interesujące wydaje się także podjęcie pracy na część etatu w branży
kulturalnej. To daje szansę, żeby nawiązać kontakt z ważnymi ludźmi,
którzy są rozpoznawalni bądź doceniani w świecie sztuki.
Na wydarzeniach kulturalnych pojawiają się ludzie biznesu, politycy
i naukowcy. Obecność na takich wydarzeniach to dobra okazja do
networkingu.

Działalność podjęta na własną rękę świadczy o tym, że nie boisz się
podejmować własnej inicjatywy. Czy mowa o organizacji wydarzenia,
czy otwieraniu własnej firmy, udowadniasz, że potrafisz przejąć
inicjatywę, zmotywować się samemu, a także pracować w zespole
(jeśli masz zespół). Co więcej, pokazujesz, że masz umiejętności
menadżerskie – potrafisz zarządzać swoimi obowiązkami i zadaniami.
Polityka to także bardzo korzystny sektor, ponieważ podkreśla
zarówno umiejętności przywódcze, jak i związane z prowadzeniem
kampanii. Podobnie jak w przypadku sektora sztuki i kultury,
umożliwia nawiązanie kontaktów z ważnymi osobami. Zaangażowanie
to z całą pewnością cecha, której wymaga działanie w polityce, więc
nawet jeśli na początku jej nie masz, prawdopodobnie ją w sobie
wyrobisz.

Na końcu warto wspomnieć o uczestnictwie we wszelkich kursach, na
przykład nauce programowania czy języka obcego, które
bezsprzecznie stanowi zaletę. Aktywności pozazawodowe w arsenale
twoich umiejętności to nie tylko plus dla kariery ale także życia
towarzyskiego, bo umożliwiają interakcję z osobami o podobnych
zainteresowaniach.

SOCIAL MEDIA A POSZUKIWANIA PRACY
Social media w cv
Pierwszym i najważniejszym krokiem przy rozpoczęciu poszukiwania
pracy jest stworzenie i umieszczenie w sieci profilu zawodowego.
W poniższym artykule podajemy cały zestaw wskazówek
i wymieniamy kluczowe elementy dokumentów składanych przy
ubieganiu się o pracę, żeby umożliwić osobom poszukującym pracy
mądre zarządzanie informacjami na swój temat i własnym
wizerunkiem, a także stworzenie wartościowego profilu pracownika.
Pracodawcy nie są obecnie skazani wyłącznie na CV, uścisk dłoni czy
pierwsze wrażenie pod-czas rozmowy o pracę. 65% specjalistów,
prowadzących
rekrutację
przyznaje,
że
używa
mediów
społecznościowych, żeby sprawdzić profesjonalizm kandydata.
Wyczyść swoją e-reputację
Przejdźmy dalej. Pracodawcy nie są obecnie skazani wyłącznie na CV,
uścisk dłoni czy pierwsze wrażenie podczas rozmowy o pracę. Coraz
częściej sięgają głębiej, a to nigdy nie było łatwiejsze. Ustalenie, czy
osobowość kandydata, poza kartką z CV, współgra z biznesowymi
wymaganiami leży w najlepszym interesie pracodawcy. Wygoogluj
siebie, żeby sprawdzić, na co natrafi osoba prowadząca rekrutację
i ewentualnie wyczyść niektóre przejawy swojej obecności online.

1. Zarządzaj mądrze czasem.
Liczy się czas – nie chcesz przecież przez swoje ociąganie się stracić
świetnej okazji. Zajmuj się poszukiwaniami pracy w godzinach swojej
najwyższej produktywności. Zarezerwuj sobie trzy godziny dziennie,
żeby zająć się przeglądaniem ogłoszeń i odpowiadaniem na te, które
cię interesują, a także odpowiadaniem na maile od potencjalnych
pracodawców. Aktywne szukanie pracy to tak naprawdę praca na
pełny etat, dlatego warto wyznaczyć sobie schematy działania
i trzymać się ich.
2. Śledź zgłoszenia w arkuszu.
Nie macie nawet pojęcia, jak często zdarza się kandydatom
odpowiedzieć na to samo ogłoszenie więcej niż raz. Kto traci rachubę
wysyłanych dokumentów, a więc aplikuje o tę samą posadę
kilkukrotnie, jest odbierany przez tego, kto przegląda zgłoszenia, jako
osoba niezorganizowana. Stwórz arkusz, który pozwoli ci śledzić swoje
zgłoszenia i uniknąć żenujących wpadek. Wpisuj w niego nazwę
stanowiska i firmy, jej adres, link do ogłoszenia, datę aplikacji
i wszelkiej komunikacji na ten temat, datę rozmowy o pracę i status
ogłoszenia.
3. Codziennie wyznaczaj sobie cele.
Wyznaczanie sobie celów to dobry sposób na poprawę każdego
aspektu życia. Cele związane z poszukiwaniem pracy będą różne
w przypadku osób pracujących, uczących się i niezatrudnionych1.

________________________
1Adecco, „Job Seekers Tips”

PRZYDATNE WSKAZÓWKI
Przydatne wskazówki dla kandydatów o pracę
•
Chroń prywatność: uważaj, by nie ujawnić więcej informacji
niż to konieczne. Powołuj się na politykę prywatności. Strzeż się
przekazywania osobistych danych. Jeżeli chcesz się poczuć
swobodniej, korzystając z platformy, upewnij się, że wykorzystujesz
możliwe zabezpieczenia i ustawienia zapewniające prywatność.

•
Przejrzyj kilka stron rezultatów, po wpisaniu swojego imienia
i nazwiska w wyszukiwarkę Google, upewniając się, że udało ci się
dostosować wszystkie profile, do których masz dostęp.

•
Uważaj co publikujesz w social mediach: niezwłocznie usuń
zdjęcia, filmy i posty, które działają na szkodę twojego wizerunku.
Social media zapewniają narzędzia, zapewniające ochronę przed
niechcianymi postami czy tagami, pozwalające uniknąć
nieprzyjemnych niespodzianek. Usuń wszelkie zdjęcia, posty,
komentarze i wszystko inne co mogłoby popsuć ci reputację.
Na Facebooku możesz kontrolować, komu wolno otagować cię na
zdjęciach, co pozwala uniknąć niespodzianek.

•

•
Trzymaj się z dala od niechcianych „znajomych” w social
mediach: to bardzo ważne, żeby zwiększyć kontrolę nad osobistymi
profilami w social mediach, bo one także mogą negatywnie wpłynąć
na wizerunek kandydata. Unikaj bądź usuń „znajomych”, którzy mogą
przyczynić się do wykreowania twojego negatywnego wizerunku.
•
Uporządkuj swój profil internetowy: usuń strony, których od
dawna nie odwiedzałeś oraz te, które nie współgrają z twoim
obecnym profilem. Tylko w ten sposób uda ci się stworzyć spójny
wizerunek w sieci. Uporządkuj swoje profile, usuwając na Facebooku
linki do stron bądź aplikacji, których już nie używasz i nie chcesz
używać. Jeśli nie są obecnie dla ciebie ważne lub nie chcesz za nie
brać odpowiedzialności, usuń je.

•
Pamiętaj! Bądź przygotowany, że dyrektor ds. HR zajrzy na
każdą platformę i przejrzy każdy z twoich profilów.
Dopracuj swój profil na LinkedIn.

•
LinkedIn to nowoczesne i bardzo popularne narzędzie,
umożliwiające prezentację profilu zawodowego w formie rozwiniętego
Curriculum Vitae. Dlatego też prezentacja twojego profilu na tej
konkretnej platformie odegra kluczową rolę. Oto kilka przydatnych
wskazówek!

OBECNOŚĆ NA LINKEDIN
Wskazówki jak ulepszyć swoje konto na Linkedin
•
Wstaw dobre zdjęcie profilowe: kolorowe zdjęcie, na którym
na pierwszy plan wysuwa się uśmiech sukcesu. Taki widok zostawia
pozytywne wrażenie i ułatwia pracodawcy zapamiętanie cię podczas
waszego najbliższego spotkania.
•
Spisz dane w prosty i przejrzysty sposób: zrezygnuj z każdego
elementu, który utrudni zapamiętanie twojego imienia bądź nazwiska.
•
Podkreśl zawodowe aspiracje, plany i osiągnięcia:
umieszczanie postów przez LinkedIn Timeline daje ci szansę, żeby się
wypromować i dać próbkę stylu, w jakim piszesz. Wykorzystaj media,
które pozwolą ci pokazać to, z czego czerpiesz dumę.
•
Referencje: zadbaj o to, żeby przekazać referencje od osób,
z którymi współpraca układała ci się pomyślnie. To zawsze dobry
sposób, żeby wypromować siebie jako najlepszego kandydata na dane
stanowisko.
•
Zebraliśmy tu wskazówki, które chcielibyśmy przekazać
młodym poszukiwaczom pracy, w nadziei, że przyczynią się one do
uzyskania przez nich uznania w środowisku zawodowym. W końcu
oferowanie wsparcia na każdym możliwym poziomie ora udzielanie
porad młodym ludziom jest naszym obowiązkiem, bo wszyscy razem
walczymy na arenie rynku pracy.

JAK POZNAĆ, KIEDY MOTYWACJA SIĘ WYCZERPUJE?
W przypadku nastolatków, umiejętność rozpoznania momentu
wyczerpania motywacji, daje lepszą szansę na interwencję.
W psychologii wymienia się trzy podstawowe etapy motywacji:
• aktywacja – rzeczywiste podjęcie decyzji, żeby zacząć zachowywać
się w określony sposób.
• wytrwałość – czynnik pozwalający na kontynuację procesu, przy
założonych celach, nawet mimo występujących trudności.
• intensywność – poziom koncentracji, skupienia i energii, którego
wymaga dążenie do obranego celu.
Warto pamiętać, jak brzmi definicja motywacji: „to powód bądź
przyczyna działania, wewnętrzna potrzeba, która popycha lub
stymuluje osobę do działania”. Chcąc zmotywować nastolatka bądź
młodego dorosłego do działania, należy sprawić, żeby na każdym
z trzech wymienionych etapów powód do działania wydawał się
lepszy niż powód do braku podjęcia działania. W celu uatrakcyjnienia
powodu do działania, warto wiedzieć, co mogłoby spowodować brak
motywacji. 2
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POMOC STUDENTOM W OSIĄGANIU WYNIKÓW
Mentor
W szkolnictwie wyższym, pierwszym krokiem, żeby pomóc osobie,
która doświadcza trudności adaptacyjnych, jest wyznaczenie jej/jemu
mentora. Często zdarza się, że osoby, które były dobrymi uczniami na
wcześniejszych etapach edukacji, nie są przyzwyczajone do wytężonej
pracy i mają trudności z utrzymaniem dobrych wyników. Praca
z mentorem bądź wsparcie od wykładowcy daje szansę na
wyrównanie deficytów w zakresie nawyków uczenia się, umiejętności
organizacyjnych czy strategii robienia notatek.
Doradztwo
Jeśli zachodzi podejrzenie, że słabsze wyniki akademickie są wynikiem
psychologicznych bądź emocjonalnych problemów, bardzo możliwe,
że student nie będzie chciał o tym rozmawiać. Nic w tym złego.
Jednak owe problemy nie mogą pozostać bez odpowiedzi i dalej
negatywnie wpływać na wyniki osiągane na studiach. W pierwszej
kolejności warto skonsultować się z doradcą bądź lekarzem
pierwszego kontaktu, który dobrze zna młodego człowieka. Jeśli
pojawi się podejrzenie, że wymaga on dalszej pomocy, warto zalecić
korzystanie z porad uznanego konsultanta edukacyjnego bądź
specjalisty w zakresie zdrowia psychicznego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE PRODUKTYWNOŚCI
Trzy zasady produktywności
Każdy pracownik i każdy dzień w pracy jest wyjątkowy. Ponieważ coraz
więcej firm i pracowników wycofuje się z tradycyjnego schematu
pracy od 9.00 do 17.00, dni w biurze tym bardziej przestają być takie
same, a na pierwszy plan wychodzą różnice. Jednak na razie odłóżmy
je na bok, by wymienić trzy uniwersalne zasady produktywności:
•
Zaufaj zasadzie małych kroków. Nie spodziewaj się, że zmiana
wieloletnich nawyków w miejscu pracy nastąpi z dnia na dzień. Seria
małych zmian powinna w końcu doprowadzić do wielkich zmian
w zakresie produktywności. Zacznij od wypróbowania jednej
wskazówki i dodawaj kolejne, żeby znaleźć strategię, która w twoim
przypadku sprawdza się najlepiej.
•
Bądź odpowiedzialny. Czy to cotygodniowe kontrole,
czy samodzielnie wyznaczane terminy wyjawiane innym –
odpowiadanie za wyniki pracy przed innymi skłania nas do wykonania
zadań.
•
Wybaczaj sobie. Jesteś człowiekiem: daj sobie prawo do
potknięć, bycia rozkojarzonym czy złego dnia. Lepiej o nich
zapomnieć, niż zadręczać się własnymi błędami. 3
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Jak uniknąć spadku produktywności?
• Zrób dobry plan
• Spisz listę zadań
• Podziel projekt na zadania
• Ustal priorytety
• Bądź świadom, kiedy jesteś najbardziej produktywny
i masz najwięcej siły
• Grupuj podobne zadania
• Znajdź środowisko sprzyjające produktywności
• Wspomóż się szablonami
• Lepiej wykorzystuj przerwy
• Zapisuj pomysły na później
• Wykorzystuj automatyczne narzędzia,
które pozwalają zaoszczędzić czas
• Stwórz poranny schemat działania

ZARZĄDZANIE CZASEM PRZY MULTITASKINGU
Jeśli próbujesz robić trzy rzeczy jednocześnie, często okaże się,
że udało ci się osiągnąć bardzo niewiele. Każdy z nas ma określoną
kognitywną przepustowość – ilość myśli i wspomnień, które możemy
mieć w umyśle w wybranej chwili jest ograniczona. Bywa, że nasze
mózgi oszukują się, że mają większą pojemność niż w rzeczywistości,
ale tak naprawdę muszą się bardzo napracować, żeby poradzić sobie
z wielością myśli naraz, kiedy my przerzucamy się bez końca z jednego
zadania na drugie. Umiejętność ukończenia zadania zależy od tego,
w jakim stopniu potrafimy skupić się na jednym zadaniu w danym
czasie – może przez pięć minut, a może przez godzinę.

W celu maksymalizacji wyników, stwórz środowisko pracy, które
sprzyja wykonywaniu tylko jednego zadania w danym czasie.
Prawdopodobnie rzadko kto może zarezerwować sobie kilka godzin na
wykonywanie pojedynczego zadania, aczkolwiek zaangażowanie się
w monotasking chociaż na pięć minut ma szanse znacznie podnieść
naszą produktywność.

Wykonując więcej niż jedno zadanie jednocześnie, popełniamy więcej
błędów. Według doktora Millera, kiedy miotamy się od jednego
zadania do drugiego, sieci neuronowe w mózgu muszą wytropić,
na czym ostatnio skończyły i dokonać rekonfiguracji. Ta dodatkowa
czynność mózgu spowalnia nas i zwiększa ryzyko wystąpienia błędów.

• Usuń pokusy: aktywnie opieraj się pokusie sprawdzania social
mediów, które nie jest przecież związane z wykonywanym zadaniem.
W przypadku niektórych pracowników konieczne może się okazać
zainstalowanie programów, które hamują rozpraszanie uwagi, takich
jak SelfControl, Freedom, StayFocusd czy Anti-Social. Programy te
blokują na określony czas dostęp do najbardziej uzależniających stron
w internecie.

Doktor Miller podkreśla też, że próby wykonywania wielu zadań
jednocześnie niekorzystnie wpływają na kreatywność. Prawdziwie
innowacyjne myślenie pojawia się wtedy, gdy pozwalamy swojemu
mózgowi podążać logiczną ścieżką powiązanych myśli i pomysłów,
a ta ma większe szanse pojawić się, kiedy przez dłuższy czas skupiamy
się na jednej ścieżce mentalnej.
Mózg jest jak mięsień: im częściej się go używa, tym staje się silniejszy,
dodaje doktor Miller. Podobnie jak w przypadku ćwiczeń fizycznych,
im bardziej wzmacniamy nasze mentalne połączenia poprzez
skupianie się na jednym zadaniu, wyłączając pozostałe, tym lepsze
osiągamy wyniki.

JAK PRZEJŚĆ NA MONOTASKING?

• Pracuj wyłącznie na jednym ekranie: odłóż telefon i wyłącz drugi
monitor.
• Rusz się: kiedy czujesz, że tracisz koncentrację – musisz kilkukrotnie
czytać to samo zdanie, twój mózg myśli już o czymś innym – wstań
i zrób sobie krótki spacer, jak radzi dr Miller. Kilka kroków zrobionych
w biurze potrafi poprawić humor, zmniejszyć uczucie głodu i pomóc
w ponownym skupieniu uwagi.
• Pracuj etapami: ustaw minutnik na pięć lub 10 minut, postanawiając
że skupisz się na zadaniu przez ten wybrany okres. Następnie pozwól
sobie na minutę przerwy, po której wrócisz do pracy na kolejne pięć
lub 10 minut.

JAK OSIĄGNĄĆ CELE DZIĘKI SCHEMATOM DZIAŁANIA?
Skłonność do rozproszenia uwagi wynika z naszego instynktu
pierwotnego, więc najlepiej ją sobie wybaczać. Jak podkreśla doktor
Miller, pojawiła się ona już na początku ludzkości, kiedy człowiek
musiał wykazywać się natychmiastową reakcją w obliczu lwów,
tygrysów i innych zagrażających drapieżników. Każdy bodziec
zmysłowy był wtedy bardzo ciekawy, a od naszej natychmiastowej na
niego odpowiedzi często zależało życie. Nasze mózgi nie pozbyły się
tego pradawnego mechanizmu przetrwania; nadal reagują na każde
szturchnięcie naszych zmysłów, dodaje doktor Miller.
Na szczęście, im więcej pracujemy nad skupieniem na jednym zadaniu
oraz ignorowaniu bodźców rozpraszających uwagę, tym bardziej
ćwiczymy korę przedczołową czyli najbardziej rozwiniętą część mózgu.
To sprawia, że coraz łatwiej nam utrzymać koncentrację.

USTALANIE GRANIC CZASOWYCH
• Ustal limit czasu na każde zadanie – ograniczając czas i środki
przeznaczone na każde zadanie, zmniejszasz ryzyko, zwiększając
swoją efektywność.
• Znaj swoje granice i naucz się mówić „nie”, jeśli nie jesteś pewien,
czy poradzisz sobie z zadaniem.
• Na każdym spotkaniu zjawiaj się 10 minut wcześniej,
zbudujesz wizerunek osoby dobrze zorganizowanej.
• Wyznacz ramy czasowe dla swoich aktywności.
• Ustaw przypomnienie na kwadrans przed.
• Pomiędzy zadaniami zostaw czas buforowy.
• Śledź czas poświęcony na każde zadanie.
• Nie skupiaj się na nieistotnych szczegółach.
• Ustal priorytety zanim przystąpisz do działania.

Kroki:
• Podziel swoje życie na kategorie (zdrowie, praca, itp.) i zapisz cele
dla każdej kategorii. Zadaj sobie pytanie „co musi się zmienić?
Na co potrzebuję więcej czasu?”.
• Przez 24 godziny, w 30-minutowych interwałach, obserwuj wszystko
co robisz. Zadaj sobie pytanie „na co marnuję czas?”.
• Wybierz zachowania, które chcesz zmienić, żeby osiągnąć cele
• Bądź konsekwentny, stawiaj sobie dzienne, tygodniowe i miesięczne
cele, żeby kontrolować co się dzieje.
• Pomyśl, co możesz zrobić, żeby osiągnąć swoje cele, podziel je na
mniejsze kroki.
• Ćwicz utrzymanie dyscypliny, wizualizuj swój cel końcowy, prowadź
dziennik.
Coś się wydarzyło i straciłeś kontrolę? Nie szkodzi, wróć do kroku
pierwszego, a lada chwila ją odzyskasz. Pamiętaj, że schemat, który
może przynieść sukces, ulega ciągłym zmianom.

JAK PRZYCIĄGNĄĆ DOBREGO PRACOWNIKA?
Pracodawcy i specjaliści ds. HR napotykają wiele wyzwań, gdyż coraz
trudniej im znaleźć wykwalifikowanych pracowników pośród
młodszych kandydatów, którzy mają już inne podejście do pracy,
a populacja starszych pracowników zbliżających się do emerytury
rośnie.
Ostatnie badania wykazują, że jako największe wyzwanie
w zarządzaniu siłą roboczą specjaliści HR wymieniają trudności
w zorganizowaniu rekrutacji i pozyskaniu dobrych pracowników oraz
kierowników. Rekrutacja stanowi jeden z najważniejszych czynników,
zapewniających powodzenie przedsiębiorstwu bądź firmie. Jednak to
zadanie równie ważne, co trudne. Przy niestabilnej gospodarce, liczba
osób poszukujących pracy w Europie stale rośnie. Specjalista ds. HR
powinien dołożyć wszelkich starań, żeby firma, którą reprezentuje
przyciągnęła jak najlepszych kandydatów.
Żeby mieć pewność, że firma rzeczywiście przyciągnie idealnych
pracowników, trzeba najpierw dać coś im, żeby byli skłonni dać coś
z siebie w zamian. Można śmiało powiedzieć, że zapewniając
Pozytywne Środowisko Pracy, zdołacie przyciągnąć najlepszych
kandydatów na wolne stanowisko.

REKRUTACJA

DOBRA OFERTA PRACY
Specjalista HR lub pracodawca powinien:
• Zaproponować dobre wynagrodzenie, adekwatną do ilości pracy
i obowiązków.
• Monitorować reputację firmy w internecie.
• Zdefiniować kulturę firmy i jej wyznaczniki. Podkreślać mocne strony
firmy, jej najważniejsze umiejętności i wartości.

CZĘSTE BŁĘDY REKRUTUJĄCYCH
• Pokazać kandydatom przejrzystą ścieżkę kariery. Wyraźne
możliwości awansu są ważnym czynnikiem, zwiększającym
satysfakcję z pracy. Pracownik, który ma szansę robić
satysfakcjonującą karierę ma większe szanse, żeby wybić
się w biznesie i zrobić postęp. Dlatego warto umożliwić awans.
• Pokaż Program Socjalny Korporacji, ludzką stronę firmy.
• Buduj kulturę zorientowaną na pracownika.
• Angażuj pracowników w rekrutację, wysłuchaj potrzeb,
żeby kandydat mógł zaproponować rozwiązanie.
• Oferuj elastyczne godziny pracy, w celu zwiększenia produktywności.
• Plusy w obrębie budynku, takie jak siłownia, kawiarnia czy miejsca
do spędzania przerw.
• Umowa o pracę i ubezpieczenie zdrowotne – twój pracownik ma się
poczuć doceniony.
• Monitorowanie rozwoju – pokaż pracownikowi, że jego starania
będą regularnie doceniane.

Reputacja firmy ma wielkie znaczenie podczas rekrutacji. Dział HR
powinien zawsze pamiętać, że odrobina empatii robi wielkie wrażenie.
Pracownicy HR są tymi, którzy powinni okazać kandydatom szacunek,
żeby zrobić na nich pozytywne wrażenie, zanim wyjdą z budynku
firmy.
• Nie okazywanie szacunku przy powitaniu
Specjalista ds. HR powinien wykazać się uprzejmością, zaproponować
wodę i postarać się, żeby kandydat czuł podczas rozmowy spokój.
Pierwsze wrażenie jest bardzo ważne, szczególnie jeśli chodzi o całą
firmę. Specjalista ds. HR powinien zapewnić poszukującemu pracy
poczucie bezpieczeństwa – kandydat powinien czuć, że pracownik
dziełu HR jest tam po to, żeby mu pomóc.
• Zaślepienie przez uprzedzenia
Stronniczość jest zjawiskiem realnym, szczególnie w świecie biznesu.
Z jednej strony, wynika to z ludzkiej natury. Kiedy rekrutujący czyta CV,
dochodzi do pewnych wniosków, zanim nawet kandydat przekroczy
próg biura (albo połączy się przez Zoom). Z drugiej strony, nie
powinien pozwolić, żeby założenia przyjęte z góry oślepiły go/ją na
tyle, żeby już na początkowy etapie rekrutacji pominąć ukryte talenty.
Specjalista ds. HR ma za zadanie zawsze uważnie słuchać odpowiedzi
kandydatów. Podczas odpytywania, powinien zwrócić uwagę na mowę
ciała i niewerbalne sygnały. Ekspert nie może sobie pozwolić, żeby
tokiem jego myślenia rządziły uprzedzenia; to mogłoby sprawić,
że świetni kandydaci, którzy wymagają odrobiny coachingu, zostaliby
pominięci. Lub co gorsza, mogłoby to poskutkować wysłaniem
nieodpowiedniego kandydata do klienta, tylko dlatego, że robił dobre
wrażenie na papierze.

• Łamanie obietnicy dalszego kontaktu.
Przyjęło się, że standardową praktyką, kończącą rozmowę o pracę,
jest poinformowanie kandydata o dalszym postępowaniu, czyli
wypowiedzenie formułki „skontaktujemy się z panem/panią”. Niestety
najczęściej kandydaci skarżą się, że rekrutujący nie skontaktowali się
i zostawili ich w niepewności. Tymczasem specjalista ds. HR powinien
udzielić odpowiedzi albo krytyki na temat rozmowy o pracę. Warto
podejść realnie do obietnic i czasu potrzebnego na ich realizację.
Szczególnie w przypadku naprawdę wartościowych kandydatów,
rekrutujący powinien poświęcić czas, żeby poinformować o wynikach
rekrutacji. Kandydat może nie został wybrany na posadę, która
zwolniła się obecnie, jednak może okazać się idealny na inną
w przyszłości; dobry specjalista HR nie pali za sobą mostów, nie
zawodzi wykwalifikowanych kandydatów, których spotyka na swojej
drodze.
• Nie odpowiadanie na emaile kandydatów w odpowiednim czasie.
Po upłynięciu jakiegoś czasu od początku procesu rekrutacyjnego,
dział HR powinien wysłać do kandydatów informacje uzupełniające,
zapewniając, że w razie wszelkich zmian, skontaktuje się z osobami
starającymi się o pracę. Pamiętajmy, że kandydaci to też ludzi, do tego
pewnie bardzo zestresowani brakiem wieści.

JAK BYĆ DOBRYM MENADŻEREM?
Jednym z najczęstszych powodów rezygnowania z pracy są złe relacje
ze zwierzchnikiem w pierwszej linii. Prawdę mówiąc, większość
zwierzchników czy menadżerów nie jest świadoma wpływu, jaki ich
działania czy decyzje wywierają na pracowników. Krytycznym
aspektem skutecznej strategii retencji pracowników w firmie jest
szkolenie menadżerów.

Odpowiednio wyszkolona kadra kierownicza odgrywa istotną rolę
w skutecznej rekrutacji i strategii retencji pracowników. Menadżerom
potrzebne są umiejętności, narzędzia i wiedza, żeby zrozumieć,
co może zatrzymać pracownika w firmie, i żeby potrafić wprowadzić
plan retencyjny, obliczony na zwiększenie zaangażowania
pracowników w ramach organizacji.
• Rozpoznaj swoją rolę w zespole. Osoba zarządzająca zespołem
powinna rozumieć dynamikę zespołu, żeby na niego wpływać.
• Wizualizując swoją przyszłość, zwizualizuj siebie w przyszłości,
swój własny model biznesowy oraz swój zespół.
• Rzucaj wyzwania własnym założeniom i przekonaniom,
które cię hamują. Staraj się wpływać na ludzi w swoim zespole
za pomocą wizji, a nie wyższego stanowiska.
• Poznawaj ukryte potrzeby, których realizacja sprzyja poczuciu
integralności

JAK ZARZĄDZAĆ MŁODSZYMI PRACOWNIKAMI?
Ludzi zatrudnia się na podstawie ich doświadczenia, umiejętności
technicznych i potencjału rozwojowego, jednak zarządzanie młodymi
pracownikami wymaga określonych strategii – innych niż w przypadku
pozostałych zatrudnionych. Poniżej przedstawiamy sposoby
kierowania pracownikami, którzy dopiero wchodzą na rynek pracy,
którym należy pomóc osadzić się w nowej roli.
• Faza przejściowa: faza przejściowa, czyli przemiana ze studenta
w pracownika, jest niezwykle stresująca, dezorientująca
ale i ekscytująca. Warto pomóc młodemu pracownikowi rozpoznać
jego kwalifikacje i pokonać fazę przejściową. Pomocny okaże się
system wsparcia, istniejący w organizacji.

Pracodawcy powinni zastanowić się, w jaki sposób mogą pomóc
startującym pracownikom w okresie zmiany.
• Dobre kierownictwo: Menadżer powinien poświęcić
początkującemu pracownikowi więcej czasu niż innym. Na początek
warto szczegółowo wyjaśnić za-trudnionemu, jakie są jego
obowiązki. Długie spotkania zarządu, szkolenia i bezpośrednie
doświadczenia mogą w łagodny sposób pomóc w zrozumieniu
biznesu i typu usług, ponieważ następują po procedurach
operacyjnych.
• Cenne doświadczenie: Wielu pracodawców od razu przydziela
nowym menadżerom wymagające projekty, więc zdobywanie
prawdziwych doświadczeń zaczyna się już na samym początku.
Doświadczenia zawodowe bywają różne, ale przy pomocy
odpowiednich wskazówek, pracownik ma szansę stać się
nieocenionym członkiem zespołu w organizacji. Podejmowanie
ryzyka jest dobre na początkowym etapie, jednak przy odpowiednim
nadzorze i strukturze zadań można zminimalizować wpływ
podejmowania ryzyka.
• Wczesna inwestycja: Lepiej jak najwcześniej poświęcić czas i wysiłek,
żeby poznać umiejętności i kwalifikacje młodego pracownika. Wiele
organizacji preferuje inwestowanie w młodych pracowników,
rozumieją one różnicę w umiejętnościach i opracowują plan
strukturalny umożliwiający rozwój zawodowy na początku kariery.
Pracownik wyposażony w lepszą wiedzą będzie mógł lepiej przyczynić się do rozwoju firmy na późniejszym etapie zatrudnienia.

• Wartość informacji zwrotnej: Coroczna ocena wyników
to za mało – to dzięki otrzymywaniu regularnej informacji zwrotnej
pracownik wie, na czym stoi. Ciągłość informacji zwrotnej jest
czynnikiem podnoszącym produktywność.
• Zapewnij elastyczność: Pracownicy wkraczający na rynek pracy mają
inne podejście do życia niż poprzednie pokolenia. Mają inne
spojrzenie na życie osobiste oraz zawodowe i starają się je łączyć.
Pracodawcy powinni postawić na elastyczność, żeby umożliwić na
stopniowe realizowanie obowiązków.
• Różnorodność: Osoby dopiero rozpoczynające swoje życie
zawodowe po-winny otrzymywać różnorodne zadania, ponieważ
to napędza ich do działania. Krótsze projekty oznaczają większą
produktywność i pomagają doskonalić prawdziwe talenty.

• Znajdź ich mocne strony: Podczas szkolenia swoich
pracowników, praco-dawcy szukają tak naprawdę ich mocnych stron
i obszarów, nad którymi warto popracować, żeby podnieść jakość
funkcjonowania pracownika. Młodzi pracownicy będą oczywiście
popełniać błędy, jednak ich świeża wiedza, energia i skłonność,
żeby zobaczyć sprawy z innego punktu widzenia, niż ogólnie
przyjęty, są dla firmy niezwykle wartościowe. Wymagają jedynie,
żeby nimi odpowiednio pokierować i dać im możliwość
eksplorowania.
• Ostrożnie przydzielaj kolejne obowiązki: Młodzi pracownicy
są bystrzy i chętnie wezmą na siebie każdą ilość obowiązków,
dlatego to pracodawca powinien zadbać, żeby obowiązków nie było
za dużo, a także pomóc pracownikowi zarządzać czasem i ustalać
priorytetowe zadania.
• Profesjonalizm jest priorytetem: Osoby dopiero wkraczające na
rynek pra cy mogą jeszcze nie znać zasad, panujących w miejsc
pracy, dlatego warto je przemycić podczas swobodnej rozmowy w
czasie przerwy/ wspólnego wyjścia na drinka i wyjaśnić jak
postępować wobec niewłaściwych zachowań.
• Różnice między przyjaciółmi a współpracownikami:
Młodzi pracownicy mają tendencję, żeby traktować
współpracowników jak przyjaciół, co może znacznie skomplikować
wspólną pracę. Gdy jeden z przyjaciół dostaje awans, trudno
zarządzać osobą, w którą ma się tak silną więź. Dlatego w tym
zakresie powinno się zadbać o politykę równowagi. 4
________________________
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JAK UTRZYMAĆ
MOTYWACJĘ MŁODYCH
PRACOWNIKÓW DO
ZDOBYWANIA NOWYCH
UMIEJĘTNOŚCI?

BUDOWANIE KULTURY WYDAJNOŚCI
Specjalista HR ze strony pracodawcy powinien jasno określić, w jaki
sposób można osiągnąć założone cele, a także upewnić się, że proces
ten jest powszechnie rozumiany. Powszechne rozumienie doprowadzi
do powstania kultury wysokiej wydajności, w której pracownicy będą
regularnie komunikowali swoje przemyślenia, postępy, a także
trudności.
Przedstawiciele działu HR mają za zadnie zadbać, żeby wszelkie
procesy, dyskusje i narzędzia, wykorzystane w celu nagradzania,
wspierały powstanie kultury wysokiej wydajności, a jednocześnie
stanowiły czynniki wywierające wpływ i nastawione na rozumienie
potrzeb pracowników.
• Promuj i wspieraj samodzielność w zespole
• Zadbaj o poszerzanie, rozwijanie i podtrzymywanie firmowej kultury
• Kreuj zwyczaje, które wspierają kulturę wysokiej wydajności
• Modeluj zachowania i wartości, które definiują tę kulturę
• Nawiąż więź z wszystkimi członkami zespołu
• Propaguj działania i zachowania ważne w kulturze
wysokiej wydajności
• Wykształć cele, wizje i wartości

WSPÓŁPRACA ZATRUDNIAJĄCEGO Z ZATRUDNIANYM
• Polityka firmy – Kultura firmy
• Lider daje przykład – jako pracodawca bądź menadżer, pokaż
pracownikom, że jesteś równie wytrwały jak oni, a także
że wykonujesz wszystkie obowiązki, związane ze swoim
stanowiskiem. Daj dobry przykład – to zawsze dobry pomysł.
• Szkolenie krzyżowe – każdy z pracowników próbuje pracy na różnych
stanowiskach w danym środowisku pracy.
• Praca zespołowa musi stać się jednym z filarów kultury
miejsca pracy.
• Bądź mentorem.
Dobry mentor ma doświadczenie, potrafi być liderem, jednocześnie
nadzorować i wspomagać działanie pracowników w każdym zakresie.
Udziela pracownikom wskazówek w istotnych kwestiach, a także
potrafi wyznaczyć odpowiedni cel, do którego pracownik może dążyć
w swojej karierze.
Żeby zapewnić pracownikom udaną współpracę, kierownictwo
powinno dołożyć starań, żeby współpraca stała się kluczową wartością
w firmie. Pracownicy po-winni widzieć, że kierownictwo firmy pracuje
w zespole, żeby osiągnąć założone cele. Ponadto, kadra kierownicza
powinna jawnie nagradzać zespoły, odnoszące sukcesy we współpracy
nad osiągnięciem celów.
W celu rzeczywistej poprawy współpracy, liderzy mają za zadanie
zapewnić środowisko pracy, w którym pracownicy nie mają oporów
przed dzieleniem się swoimi pomysłami. Zwierzchnicy muszą postarać
się stworzyć kulturę miejsca pracy, w której zachęca się i chwali
wymianę myśli. Założenia dotyczące pracy zespołowej i współpracy
w obrębie firmy powinny stanowić centralny punkt misji firmy.

DOBRE RADY
Zapewnij zespołom środki potrzebne do współpracy
W celu poprawy komunikacji, firma musi zapewnić środki niezbędne
zespołom do pracy. Należą do nich wygodne miejsca pracy,
dostosowane do pracy zespołowej. Jeśli członkowie zespołu są
rozrzuceni po całym biurze, firma ma za zadanie zadbać o dostęp do
sprzętu, umożliwiającego współpracę zdalną, czyli telekonferencje.
Ponadto, firma powinna zapewnić portal do współpracy online,
za pomocą którego pracownicy mogliby się komunikować. W sieci
istnieje wiele narzędzi, jak choćby Slack, które ułatwiają komunikację
pracownikom z różnych działów. Umożliwienie komunikacji między
działami jest instrumentem niezbędnym do poprawy współpracy.

Zachęcaj ludzi do spotkań poza pracą
Kiedy pracownicy są w biurze, skupiają się na realizacji bieżącego
zadania, co oznacza, że nie zostaje im zbyt wiele czasu na
nawiązywanie osobistych relacji z innymi pracownikami. Tymczasem
współpraca w zespole przebiega znacznie lepiej, kiedy ludzie poznają
się lepiej poza biurem. Takie wspólne wyjście nie musi stanowić
znaczącego wydatku; wystarczy wyjście do kina, na zwykły obiad czy
na drinka. Udział w takim towarzyskim wydarzeniu pozwoli przełamać
w biurze bariery i ułatwi współpracę, ponieważ skłoni pracowników do
tego, żeby nabrali do siebie wzajemnie zaufania i poczuli się
swobodniej podczas współpracy.

Szkolenia pracowników i zachęcanie do ciągłego uczenia się
Nie każdy rodzi się z umiejętnością pracy w zespole; jednak to
umiejętność, której można się nauczyć, dlatego też jest to bardzo
istotne, żeby firma inwestowała w umiejętność pracy zespołowej
u pracowników. Nie brakuje fantastycznych kursów na temat
budowania zespołu, w których pracownicy mogą wziąć udział.
Ponadto, istnieją określone umiejętności, które pracownicy powinni
nabyć, żeby nauczyć się być efektywnymi współpracownikami.

Wyjaśnij role i ustal wymagania
Szybko okaże się, że współpraca pracowników działających
w atmosferze ogólnego zrozumienia, stała się procesem naturalnym
i niezauważalnym. Należy upewnić się, że każdy z pracowników
rozumie nie tylko swoją rolę, ale także role, które spełniają inni wokół,
ponieważ to ułatwi widzenie szerszej perspektywy i swojego miejsca
w firmowej układance.

Jedną z takich kwalifikacji jest umiejętność skutecznego
komunikowania się z innymi pracownikami. Istnieją warsztaty, oparte
na zajęciach praktycznych, podczas których mona się nauczyć lepiej
komunikować poprzez publiczne mówienie. Nauka publicznego
przemawiania z pewnością podniesie samoocenę członków zespołu,
ich zdolność do punktowania swoich argumentów, a także zbliży do
siebie współpracowników, którzy wezmą udział w kursie. 5
________________________
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Nie bez znaczenia jest także to, żeby kadra kierownicza jasno określiła
oczekiwania wobec zespołu, żeby podczas wspólnej pracy każdy
wiedział, do jakiego celu czy wyniku dąży.
Ocena indywidualnych talentów
Organizacja powinna przyglądać się umiejętnościom każdego
pracownika i przydzielać stanowisko/miejsce pracy, w którym będą
one najbardziej przydatne. Formując zespoły, która mają skutecznie
współpracować, należy rozpoznać mocne strony jednostek i połączyć
pracowników tak, żeby ich mocne strony się uzupełniały. O ile każdy
z członków zespołu będzie starał się spełnić swoją rolę jak najlepiej,
osiągnięte wyniki przekroczą oczekiwania.

UCZENIE SIĘ PRZEZ PLATFORMY
Szybko rozwiązuj konflikty w zespole
Żaden zespół nie jest idealny – ważne, żeby firma o tym pamiętała
i miała przygotowaną strategię radzenia sobie z powstającymi
konfliktami. W takim systemie powinno być miejsce na to, żeby każdy
pracownik mógł bez obaw przed konsekwencjami podzielić się
swoimi obawami. Ponadto, pracownicy powinni mieć możliwość
wpływać na rozwiązania konfliktów, które proponuje organizacja.

Kiedy millenials nie wie, jak wykonać zadanie, albo googluje
odpowiedź albo umieszcza post z pytaniem w mediach
społecznościowych. Temu pokoleniu wyszukiwanie informacji
przychodzi z łatwością. Nowoczesna firma powinna zatem zapewniać
podobne możliwości w zakresie uczenia się.

STRATEGIE W SZKOLENIU MILLENNIALSÓW
Skoro cenimy wkład i rolę nowego pokolenia w rozwój firmy, musimy
postawić na rozszerzanie wiedzy ekologicznej, która stanowi dla tego
pokolenia jeden z priorytetów. Dobrze zaprojektowane przez dział HR
aktywności mają szansę zbudować zaufanie, które wspiera
produktywność w firmie.

Mikro-nauka (nauka na jeden kęs) polega na prezentowaniu krótkich
modułów edukacyjnych. Niektóre spółki czy przedsiębiorstwa
wykorzystują krótkie filmy, obrazki, podcasty i krótkie teksty,
opracowane przez ekspertów. Pracownicy uwielbiają zdobywać
„wiedzę w pigułce” i przyswajać wszystkie informacje. Takimi
modułami można się też łatwo dzielić w mediach społecznościowych,
które znacznie ułatwią ich dystrybucję i propagowanie.

SZYBKIE AKTYWNOŚCI, BUDUJĄCE WIĘŹ W ZESPOLE
Nauka z wykorzystaniem wielu narzędzi także znacznie poprawia
rezultaty edukacyjne. Komunikacja z wykorzystaniem różnych narzędzi
oznacza naukę poprzez ich używanie. Kursy online, szczególnie
podczas pandemii, powinny być kompatybilne z różnymi narzędziami,
żeby pracownicy mieli możliwość dokonywać zmian, co pozwala
uniknąć wypalenia. Wiedzę powinno się podawać w różnych i licznych
formatach, a także zapewnić jej dostępność dla wszystkich.
Wspólna nauka, oparta na współpracy, stwarza pracownikom
możliwość dzielenia się wyzwaniami, podnoszenia świadomości na
temat danej kwestii i wyrażenia swoich wątpliwości.

Żeby pomóc zespołowi nawiązać relację i poprawić jakość pracy
zespołowej, nadal pamiętając że każdemu zdarzają się lepsze i gorsze
dni, najlepiej zaprezentować w ramach pracy pomocne aktywności.
Wysoko, nisko, czekam. W ramach tej aktywności, zbiera się cały
zespół, a pracownicy, je-den po drugim, wymieniają pozytywne
doświadczenia zawodowe z ostatniego tygodnia, które cenią
„wysoko”, negatywne, czyli takie które cenią „nisko”, a także te, na
które dopiero czekają. To doskonały sposób, żeby podzielić się
pozytywną energią, a pozbyć negatywnej.
Jeśli zespół jest wirtualny, dobrym wyborem będzie gra Odgadnij
właściciela. Pracownik działu HR prosi lidera zespołu o zebranie od
członków zespołu po jednym zdjęciu, które na-wiązuje do ich cechy
charakteru bądź zainteresowań. Na początku spotkania zespołu, lider
pokazuje wszystkie zdjęcia, jedno po drugim, podczas gdy uczestnicy
zabawy staraj się usta-lić, do kogo ono należy. Zwykle pracownicy
dzielą się podobnymi zdjęciami, przedstawiającymi buty, ulubiony
kubek do kawy, swoje zwierzęta czy przestrzeń do pracy. To dobry
sposób, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o członkach zespołu,
z którymi nie pracujemy twarzą w twarz.

W celu wzmocnienia klarownej komunikacji, specjalista ds. HR może
sięgnąć po Hasło-Bingo. Należy wybrać kilka słów bądź zwrotów, które
będą podczas spotkania zakazane. Za każde użycie zakazanego słowa
otrzymuje się punkty, wygrywa ten, kto będzie ich miał naj-mniej. Gra
szczególnie przydaje się w przypadkach, kiedy chce się wyeliminować
określenia żargonowe albo zmienić używaną nomenklaturę, albo po
prostu nienawidzi się niejasnego, ogólnikowego języka korporacyjnego
i pragnie, żeby pracownicy mówili klarownie. Oto kilka przykładów
takich zakazanych zwrotów:
•
•
•
•
•

„koniec końców”
„najlepszy w grupie”
„wartość dodana”
„dedykowany”
„niestandardowe myślenie”

Jeśli macie wolny kwadrans i potrzebę, żeby popracować nad
komunikacją, Losowanie na oślep jest dla was! Pracownik działu HR
dzieli uczestników na pary. Jednej osobie wręcza długopis i kartkę, a
drugiej zdjęcie przedmiotu. Osoba w posiadaniu zdjęcia, ma za
zadanie opisać przedmiot, nie wymieniając jego nazwy. Druga osoba
nie może zobaczyć zdjęcia. To doskonała gra ćwicząca komunikację,
rozwiązywanie problemów i interpretację.
Każdy lubi quizy – co powiecie na Quiz o Biurze i Firmie na dobry
początek następnego spotkania? Zbierz zabawne i mało znane
informacje, na przykład: „jaki napis widnieje na plakacie w stołówce?”
czy „Ilu Janów pracuje w dziale IT?” albo „Jaki był temat ostatniego
posta na blogu dyrektora?”. W tym przypadku nie chodzi o
zapamiętanie treści misji firmy. Chodzi o dobrą zabawę – to szansa na
wesołą wspólną aktywność podczas pandemii, kiedy zespół nie widział
się od miesięcy.

Zabawa z woreczkami
Organizator dzieli uczestników na dwa zespoły i prosi o ustawienie się
w tych grupach w szeregu. Po przydzieleniu każdej z drużyn woreczka,
wypełnionego grochem, zaczyna się zabawa. Jej celem jest podawanie
woreczka osobie z drużyny, stojącej za nami, zgodnie z poleceniami
organizatora (np.: „podaj woreczek nad ramieniem”, „podaj go pod
stopą, niech kolejna osoba poda go z prawej strony”, itd.).
Gdy woreczek odbierze ostatnia osoba z szeregu, ma za zadanie jak
najszybciej biec na początek kolejki, żeby przekazać go organizatorowi,
który stoi pomiędzy dwoma drużynami. Wygrywa ta drużyna,
która pierwsza przekaże organizatorowi swój woreczek.
Znajdź autora
Każdy
uczestników zabawy zapisuje na czarnych kartach
z wizytownika od jednego do trzech zdań, dotyczących wymarzonej
wycieczki, inspirujących cytatów, ulubionego koloru, hobby
czy wakacji. Organizator zabawy rozdaje karty w taki sposób, żeby
żadna z nich nie trafiła do swojego autora. Celem zabawy jest
odnalezienie osoby, która wypisała kartę, którą się otrzymało.
Czy słyszysz muzykę?
Uczestnicy mają za zadnie poruszać się swobodnie po sali, gdy gra
muzyka. Gdy się urywa, organizator ogłasza zadanie – uczestnicy mają
się podzielić na grupy, zgodnie z miesiącem urodzenia. Grupują się
wszyscy, którzy mają urodziny w kwietniu, podobnie ci urodzeni
w styczniu, itd. Organizator wywołuje kolejne miesiące; uczestnicy
w ramach niewielkich grup przedstawiają się, podając swoje imię
i nazwę kraju, z którego pochodzą, oraz opowiadając zabawną
ciekawostkę na temat swojego imienia. (Organizator wyjaśnia reguły
tego etapu zabawy, mówiąc coś śmiesznego o własnym imieniu).
Po zakończeniu tych rozmów, uczestnicy wracają do poruszania się
w rytm muzyki (mogą nawet tańczyć), a następnie zostają poproszeni,

żeby podzielić się na drużyny według liczby rodzeństwa lub znanych
języków obcych, itp. W grupach rozmawiają o swoich wymarzonych
wakacjach albo o tym, dlaczego wolą pracować zagranicą,
a nie w kraju ojczystym, itp.

ZADANIA DLA SZKOLENIOWCÓW I COACHÓW
ZADANIE I
Podsumowanie: Uczestnicy zapisują swoje umiejętności na kartce.
Każdy z kandydatów szuka ofert pracy dla innego w którymś z krajów
europejskich (z wykorzystaniem stron typu EURESS).
Cel zadania: Dzięki temu zadaniu, uczestnicy mogą poszukać lepszych
dla siebie możliwości. Zrozumieją jaką swobodę poruszania się daje
Unia Europejska i że mogą jej doświadczyć opierając się na swoich
umiejętnościach, kwalifikacjach, preferencjach i innych wymaganiach.
Opis:
Po pierwsze, osoba prowadząca szkolenie informuje uczestników
o istnieniu stron internetowych, pomocnych w procesie
rekrutacyjnym. Szczególnie podkreśla istnienie europejskiej strony
EURESS. Następnie udziela najważniejszych informacji, dotyczącym
swobody przemieszczania się w ramach Unii Europejskiej.
Szkoleniowiec nie zapomina o szczegółowych informacjach,
dotyczących dokumentów potrzebnych, żeby podróżować czy
pracować w innym kraju UE (zgodnie z prawem UE).

Każdy z uczestników ma za zadanie wypisać swoje umiejętności oraz
kwalifikacje, a także oczekiwania wobec posady. Warto dodać także
informacje na temat narodowości czy pozwolenia na pobyt.
Każda informacja, która może okazać się pomocna, będzie
dodatkowym atutem. Na przykład, jeśli ktoś z uczestników jest
niepełnosprawny, LGBT albo należy do mniejszości etnicznej i chce ten
fakt umieścić na swojej kartce, będzie to niezwykle pomocne
w przypadku tego ćwiczenia, a nawet niezbędne. Ponadto, przyda się
wiadomość o wymaganiach do-tyczących pracy lub innych
zainteresowaniach. Na przykład, powiedzmy, że ktoś szuka pracy,
związanej z obroną praw człowieka czy ochroną środowiska.
Po zapełnieniu kartek, każdy z uczestników musi wybrać jedną z nich,
nie wiedząc, jakie kwalifikacje, oczekiwania czy specjalne wymagania
są na niej zapisane.
Uczestnicy mają jeden dzień na zapoznanie się z treścią. W drugiej
turze mają za zadanie przedstawić kwalifikacje, oczekiwania
i wymagania osoby, która była autorem zapisków na kartce. Następnie
prezentują także możliwości pracy, o ile ta osoba ma prawo podjąć
zatrudnienie w danym kraju UE i posiada dokumenty wymagane
w UE.
Po każdej prezentacji, wywołuje się autora kartki, który ma okazję
przedyskutować podane przez siebie informacje z „konsultantem”.
Na zakończenie „kandydat” PRZYJMUJE albo OD-RZUCA „ofertę pracy”
i przedstawia powody swojej decyzji.

ZADANIE II
Podsumowanie:
Uczestnicy biorą udział w symulacji rozmowy o pracę. Uczestnicy
dzielą się na zespoły i przygotowują. Mają za zadanie odpowiedzieć na
kilka pytań, zadanych przez rekrutującego, które mogą się im
wydawać niewłaściwe. Uczestnicy otrzymują wskazówki, w jaki sposób
udzielić podczas rozmowy o pracę odpowiedzi na niedopuszczalne
pytania.
Cel zadania:
Dzięki ćwiczeniu uczestnicy mają nabrać pewności siebie, żeby lepiej
wypaść podczas rozmowy o pracę. Ponadto, kandydaci mają okazję
poprawić swoje umiejętności komunikacyjne.
Opis:
Zostają przygotowane wydruki z potencjalnymi pytaniami
rekrutującego. Każdy z wariantów składa się z siedmiu pytań. Według
zasad HR, każde z nich jest nie na miejscu, a jednak osoby prowadzące
rozmowy o pracę często pozwalają sobie na zadanie ich. Kandydaci
powinni być na nie przygotowani i wiedzieć, jak odpowiedzieć na te
pytania, nie rezygnując z chronienia swojej prywatności.
Uczestnicy dzielą się na zespoły. W każdym z nich powinien panować
parytet płciowy. Każda grupa wybiera poprzez głosowanie lidera, który
poprowadzi grupę i zbierze odpowiedzi. Oba zespoły mają po 30
minut na przygotowanie uczestników do rozmowy o pracę. Propozycje
odpowiedzi powinny zostać przez każdego zapisane na kartce, żeby
grupa mogła następnie przedyskutować różne punkty widzenia.
Ostateczna, grupowa, wersja odpowiedzi zostaje zapisana na
papierze. Po upływie 30 minut, uczestnicy powinni być gotowi do
rozmowy o pracę. Odpowiedzi grupy prezentuje lider.

W tym samym czasie koordynator rozdaje uczestnikom karty
z numerami. Jednak nawet ko-ordynator nie zna numerów danej
grupy. Rozmowy o pracę rozpoczynają się od dowolnego kandydata.
Ma on za zadanie odpowiedzieć na wszystkie pytania. Na każdą
rozmowę przy-padają cztery minuty. Każda odpowiedź jest
nagrywana, żeby kandydaci mogli później obejrzeć swoje reakcje.
Na zakończenie rozmów o pracę, uczestnicy głosują na zespół, który
poradził sobie najlepiej (to wypadkowa ocen poszczególnych
uczestników). Bardzo ważne, żeby koordynatorzy nie kierowali się
takim samym rozumowaniem, jak rekrutujący. Powinni, natomiast,
odpowiedzieć sobie na następujące pytania: czy kandydat
odpowiedział na pytania bez lęku czy wstydu? Czy wydawał się
zestresowany? Czy udzielone odpowiedzi wystarczyły, żeby wyznaczyć
granice wobec rekrutującego?

ZADANIE III
Podsumowanie:
Uczestnicy zostają poinformowani o prawach, które przysługują im
w miejscu pracy. Pożądanym rezultatem ćwiczenia jest rozumienie
prawnych ram miejsca pracy.

Uczestnicy korzystają z narzędzia online Padlet, opisując w jaki sposób
zareagowaliby na niektóre przypadki nadużyć oraz co można w takiej
sytuacji zrobić. Tym sposobem pomagają innym, jednocześnie
podnosząc wiarę w siebie.

Cel zadania:
Głównym celem tego ćwiczenia jest uzupełnienie wiedzy, dotyczącej
etyki w miejscu pracy. Ponadto, jest ono oparte na przypadkach
pracowników, którzy odnieśli wygraną po złożeniu skargi, dotyczącej
nadużyć w swoim miejscu pracy, do Europejskiego Trybunału Praw
Człowieka.

Kolejna motywacja pojawi się wraz z uzyskaniem rozumienia głównych
zasad „etycznego handlu”. Z całą pewnością jako motywujące odbiorą
także opowieści ludzi, którzy uzyskali w swoich sprawach poparcie
Europejskiego Trybunały Praw Człowieka.

Opis:
Uczestnicy mają za zadanie przygotować się do szkolenia w tym
zakresie. Spisują wszelkie przypadki nadużycia praw człowieka,
których sami doświadczyli w miejscu pracy lub o których słyszeli.
Każdy z nich przedstawia na początku szkolenia prezentację na temat
funda-mentalnych praw pracownika w swoim kraju.
Koordynator szkolenia rozdaje wytyczne ONZ dotyczące biznesu
i praw człowieka oraz omawia zawarte w nich zasady. Uczestnicy
zyskują rozumienie, jak powinno wyglądać zdrowe środowisko pracy
i jakie warunki muszą być spełnione, żeby je zapewnić. Dzięki temu
potrafią wybrać przyjazne środowisko pracy w oparciu o wiedzę na
temat działania biznesu i firmy.
Osoba prowadząca szkolenie informuje uczestników także
o przypadkach ludzi, którzy bronili swoich praw w miejscu pracy i ich
pozwy wygrały w Europejskim Trybunale Praw Człowieka. Uczestnicy
oglądają wywiady z ludźmi, którzy stracili pracę, ponieważ firma nie
szanowała ich osobowości. Słuchają osób, które padły ofiarą łamania
praw pracownika.

DOŚWIADCZENIE PRACOWNIKA

FILARY ZDROWEJ KOMUNIKACJI
1. Wyczucie czasu
Zapytaj pracownika, czy to dobry moment na poruszenie danego
tematu. Bierz pod uwagę miejsce, środowisko i czas, który masz na
dyskusję.
Pytania o wyczucie czasu do zadania samemu sobie:
Czy to na pewno dobry moment, żeby o tym wspominać, zważywszy
na mój obecny stan emocjonalny?
Czy to odpowiednia chwila, żeby wyrazić moje myśli i sprzeciw, biorąc
pod uwagę, co oni teraz przechodzą?
2. Ton
Odnosząc się do pracownika, zawsze warto zadbać o odpowiedni ton
głosu. Traktuj pracowników z szacunkiem, jak równych sobie.
Pytania o ton głosu do zadania samemu sobie:
Jaki mam ton głosu?
Jaki „ton” ma mój język ciała?
Jaki „ton” ma nasza relacja?
Jaki „ton” ma miejsce, w którym się w danej chwili znajdujemy?
3. Technika
Najbardziej przepełnione niepokojem myśli zachowaj tylko dla siebie.
Nie nadużywaj słów takich jak „zawsze”, „muszę” i „nigdy”, opisując
jak się czujesz lub działasz. Jednocześnie staraj się pamiętać
o własnych błędach i wadach, jak najczęściej dokonując oceny siebie
I swoich zdolności przywódczych.

4.Prawda
Mów prawdę i szczerze opisuj pracownikom, co się dzieje.
Bądź szczery, zachęcaj pracowników, żeby wyrażali swoje
przemyślenia, obawy, mówili o trudnościach, jakie napotykają, a także
o osiągnięciach, w jasnej i bezpiecznej przestrzeni, którą stworzyłeś.
Mów swoim pracownikom prawdę i to, co się dzieje. Bądź prawdziwy,
zachęcaj ich do wyrażania swoich myśli, obaw, trudności, osiągnięć
w jasnej i bezpiecznej przestrzeni, którą stworzysz.
5.Komunikacja jeden-do-jednego
Komunikacja z każdym z pracowników ma kluczowe znaczenie dla
sukcesu w biznesie, ponieważ pozwala utrzymać morale oraz
produktywność pracownika na wysokim poziomie. Odpowiednio
spersonalizowana komunikacja umożliwia pracownikom wykonywać
zlecone zadania, zadawać pytania oraz budować dobre relacje
w miejscu pracy.

ETYKIETA PISANIA E-MAILI
Komunikacja ma ważny wpływ na organizację i właściwe
funkcjonowanie firmy. Komunikacja za pomocą e-maili jest niezwykle
wydajna w przypadku dużych zespołów, ponieważ można w ten
sposób przekazać informacje wielu pracownikom.

Bądź zorganizowany
Jak najszybciej odpowiadaj na maile, które kontynuują wątek
korespondencji na dany temat. Jeśli tytuł jest skomplikowany, uprość
go.

Oto kilka podstawowych zasad, podnoszących jakość komunikacji
mailowej:

Myśl o tym, jak twój dowcip czy wyrażenia kolokwialne zostaną
odebrane w innych kulturach.

Pisz zwięźle
Najlepiej czyta się e-maile, które są krótkie i jasno sformułowane.
Skracaj zdania i korzystaj z punktowania. Oszczędzaj czas swój oraz
pracownika, przesyłając link do źródła materiału – inaczej skazujesz
pracownika na jego poszukiwania. Wysyłaj hiperłącza i pliki PDF,
w których wyjaśniasz cały temat krok po kroku.
Odpowiedz do wszystkich
Z zasady kieruj swoją odpowiedź do wszystkich. Najczęstszym błędem
w pracy zespołowej są braki komunikacyjne. Upewnij się, że nikt
ważny nie został pominięty. Prześlij wersję UDW (ukryte do
wiadomości) tym, od których nie jest wymagana reakcja.
Znaczący tytuł
Tytuł e-maila powinien opisywać jego zawartość i treści powiązane
w krótkim zdaniu. Tytuł e-maila ma być przejrzysty i znaczący.
Szukanie maili
W jaki sposób odnajdziesz tę korespondencję po, powiedzmy,
miesiącu? Pomyśl, jakie słowo klucz można by wprowadzić, żeby
ułatwić sobie wyszukanie tego maila w przyszłości.

STUDIUM PRZYPADKU

WEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Wiele badań, dotyczących wewnętrznego zarządzania relacjami
skupia się na teorii i zachowaniach organizacyjnych oraz zarządzaniu
zasobami ludzkimi. Jeśli chodzi o zachowania i teorie organizacyjne,
zachowanie obywatelskie organizacji wdraża się w dwóch
organizacjach, żeby ocenić zarówno indywidualny poziom satysfakcji
zatrudnionego z pracy i zaangażowania w firmę, jak i spójność na
poziomie grupy, z wykorzystaniem hierarchicznego modelu liniowego.
Badania nad zasobami ludzkimi zajmują się badaniem relacji na
podstawie komunikacji menadżerskiej, postrzegania proceduralnej
sprawiedliwości zwolnień oraz stosunku pracowników. Reakcje
pracowników o wyższym poziomie organizacyjne wiary w siebie na
organizacyjną niepewność były słabsze.

Relacje z pracownikami są wskaźnikiem, który pozwala na mierzenie
satysfakcji, szacunku, zaufania, poczucia sprawiedliwości i relacji
zaufania między pracownikiem a pracodawcą, pracownikiem
a biznesem.
Wskaźnik ten można zasadniczo sprowadzić do standardu,
określającego środowisko działalności w oparciu o ustalenie, w jakim
stopniu pracownicy są skłonni dzielić się wiedzą z innymi. W związku
z tym systemy zarządzania wiedzą i dzielenia się wiedzą fachową
muszą uznać postrzeganą wartość kształtowania wiarygodności
poszczególnych części wiedzy. 6

W zarządzaniu zasobami ludzkimi funkcjonuje teoria społecznej
wymiany, która zakłada, że aktywności nakierowane na zasoby ludzkie
pozytywnie wpływają na rozwój zaufania pracowników. Takie działania
przyczyniają się zatem do powiązania działań, które pracownik
postrzega jako wyraz wsparcia organizacyjnego z jego
zaangażowaniem w organizację i wykształcenie zaufania w stosunku
do kadry kierowniczej.
Sukces dzielenia się wiedzą w biznesie jest nie tylko technologiczny,
ale także związany z czynnikami behawioralnymi. Przedsiębiorstwa
muszą tworzyć otwarte środowiska i systemy zachęt/nagradzania, aby
motywować członków do pozytywnego i dobrowolnego dzielenia się
swoją wiedzą.
________________________
6 Liao, S., Chang, J., Cheng, S., & Kuo, C. (2004). Employee relationship
and knowledge sharing: a case study of a Taiwanese finance and
securities firm. Knowledge Management Research & Practice

PRZYKŁADY DOBREJ WSPÓŁPRACY
Żeby biznes mógł funkcjonować, ważne jest, aby wszystkie części
składowe działały bez zarzutu. To samo dotyczy pracowników firmy.
Każdy z pracowników stanowi część siły roboczej firmy, dlatego, gdy
zespół nie potrafi współpracować harmonijnie, wydajność jest
zmniejszona. Bardzo ważne, żeby każda organizacja, nawet jeśli jest to
podmiot non-profit, traktowała pracowników z głębokim szacunkiem
i godnością, pokazując im, że są wartościowi.
Na szczęście istnieje wiele metod, które mogą pomóc firmom
w zacieśnieniu współpracy z pracownikami i promowaniu pracy
zespołowej w biurze. W kolejnych trzech studiach przypadku zostaną
przedstawione różne firmy, błędy i zmiany, które wypracowano, aby
osiągnąć więcej celów, jednocześnie kładąc fundamenty pod dobrą
współpracę między pracownikami a pracodawcami. Studia
przypadków są oparte na rzeczywistych strategiach z różnych
organizacji, zebranych z myślą o tym projekcie. Materiał koncentruje
się
głównie
na
przykładach
rozwiązywania
problemów
i konstruktywnej współpracy między pracownikiem a pracodawcą.

STUDIUM PRZYPADKU - Recall
CHARAKTERYSTYKA FIRMY:
Recall jest firmą mającą na celu zyski, główne obszary jej aktywności
to marketing i promocja sprzedaży. Mając ponad dwa miliony
przypadków klientów zainteresowanych marketingiem telefonicznym,
Recall postanowiło w 2002 roku zaproponować swoje usługi
marketingowe także w Gracji i zrobiło to z wielkim sukcesem. Firma
zatrudnia około 400 osób [dane z 2018 roku], głównie w kilku
lokalizacjach w Okolicach Salonik, chociaż firma ma zatrudnienie
w kilku innych lokalizacjach w Grecji, takich jak Ateny, Rodos i Wolos.
Przed zmianami na rynkach światowych i gustów klientów, które
zostały odnotowane wśród dużych graczy w branży marketingowej,
Recall radziło sobie bardzo dobrze w sprzedaży i miało przed sobą
świetlaną przyszłość. Dodatkowe koszty usług zawsze można przenieść
na bazę lojalnych klientów, podnosząc ceny usług, tymczasem firma
postawiła na zniżki o różnych porach roku.
PROBLEM:
Zasada, którą mieli się kierować menadżerowie, brzmiała: „róbcie
wszystko, żeby produkcja nie spadła”. Każdy nowy członek zespołu
w firmie, zwłaszcza na stanowiskach, związanych z marketingiem
i sprzedażą telefoniczną, przechodził dwutygodniowe szkolenie na
temat tego, jak działać i sprzedawać lepiej. Szkolenie koncentrowało
się wyłącznie na sposobie sprzedaży indywidualnego pracownika, nie
poruszało kwestii systemu współpracy. Nie dochodziło niemal do
żadnej rotacji pracowników. Firma ma silne przedstawicielstwo
w związkach zawodowych, dzielone między przedstawicieli
handlowych i asystentów działu IT – które zorganizowało się w Recall
w 2004 roku.

Przed 2005 r., styl zarządzania był anachroniczny, oparty na modelu
polecenie-kontrola: firma „nie chciała znać” pracowników, i nie
zamierzała tego zmieniać. Premie za produkcję przypadały
menadżerom, oderwane od rzeczywistości procedury rozwiązywania
problemów generowały konfrontacyjne postawy po obu stronach, nie
pojawiało się zaufanie.
Do „partnerstwa" pomiędzy pracownikami a pracodawcami
doprowadziło więcej niż jedno wydarzenie. W połowie 2000 roku,
spadek atrakcyjności telemarketingu na szerszym rynku różnych
rodzajów usług i produktów zaczął uderzać w wyniki biznesowe,
powodując wiele problemów dla firmy. Z tego powodu, przez
następne cztery lata, zrównoważony rozwój firmy nie był priorytetem.
Kiedy w 2005 r. spółka matka zaczęła traktować każdą ze swoich
spółek zależnych jako centrum kosztów, a nie centrum zysków;
porównywała ich koszty, jak również koszty bezpośredniej konkurencji
i podobnych spółek.

Analiza porównawcza uwypukliła trudności metod produkcji Recall:
znikoma automatyzacja, niemal brak elastyczności w zakresie zadań,
organizacji pracy lub umiejętności pracowników. Produkt i technika
marketingu były dobre, ale wymagały unowocześnienia. Produkcja,
przypadająca na pracownika, była niższa niż u konkurencji, a mimo to
Recall był jedną z najlepiej płacących pracodawców w Grecji,
oferującym pracownikom duże spektrum możliwości i świetlaną
przyszłość, choć nie mogącym w rzeczywistości tego zapewnić.

Próbowano metody „czystej karty", wspólnej burzy mózgów. Ale ten
styl był zupełną nowością dla przedstawicieli Recall. W każdym razie,
podejrzliwe związki zawodowe uznały, że zaproponowanie rozwiązania
nie leży po ich stronie; w tamtym czasie nie doszło więc do o żadnej
zmiany. Okazało się, że menadżerowie mają „pokaźną listę problemów
na flipcharcie", która mogłaby zapełnić kilka arkuszy papieru. Musieli
znaleźć odpowiedni zespół, który umiałby pomóc w dokonaniu
transformacji.

Spółka matka nie zamierzała już dłużej tolerować rozbieżności między
wynagrodzeniami a wydajnością. Katalizatorem zmian można nazwać
owo zawoalowane zagrożenie lub konieczność zmian – w zależności
od punktu widzenia. W podejściu firmy, która „nie chciała znać”
pracowników, zaczęły zachodzić zmiany. Minimalny poziom
wydajności, który Recall była gotowa zaakceptować, był równy
najlepszym
wynikom
konkurencji.
Rozwiązanie
problemu
nieefektywności obejmowało – przynajmniej w przypadku
menedżerów – zrytualizowane struktury i procedury rozwiązywania
konfliktów między pracodawcą a pracownikiem.

ROZWIĄZANIE
W rezultacie menedżerowie zatrudnili ludzi z zewnątrz, ponieważ
uznali, że Recall, która nie ma strategii HR/uregulowanych stosunków
między pracodawcą a pracownikiem, wymaga pomocy dodatkowej
firmy. Nowy podmiot miał wesprzeć Recall w przeprowadzeniu reform
w dobrze zorganizowanym środowisku związkowym. Przemianowanie
zwierzchników na „liderów zespołu" i mówienie o „upodmiotowieniu"
miało tu niewielki wpływ. Jednak po zaprezentowaniu wielu
wadliwych strategii, nieakceptowanych przez pracowników firmy,
kierownik produkcji zasugerował, że wysiłek, włożony we współpracę,
zapewnił „fundamenty” pod podejmowanie kolejnych prób pracy w
duchu partnerstwa.

Pracownicy zaczęli czuć się niepewnie. Kilka cięć bez ostrzeżenia,
niezgodne terminy projektów, większa presja zdobycia i utrzymania
każdego klienta przy liczbie personelu zmniejszonej prawie o 50%.
Nadszedł czas, żeby znaleźć rozwiązanie. Chociaż menedżerowie i
dyrektorzy opracowali solidną, teoretyczną podstawę zmian,
związkowcy uznali, że firma nie jest w stanie dokładnie określić, jakie
zmiany będą potrzebne.

Nowych, młodszych menedżerów szukano celowo wśród osób spoza
branży, szczególnie wśród młodych Greków, wracających do domu ze
studiów w innych krajach Europy. Byli znacznie bardziej zorientowani
na biznes, i przyzwyczajeni do szybszego tempa w handlu (słowa
dyrektora HR), przybyli nieobciążeni „bagażem" historycznego
precedensu w branży.
Nowy dział HR wziął pod uwagę wnioski z analizy funkcjonowania
firmy i opracował strategię zmiany, którą przedstawiono zarządowi
spółki matki. Jej celem było „partnerstwo" – pewnego rodzaju umowa
ze związkami.
Następnie wytypowano kilka najbardziej palących problemów firmy.
Zespół wyraził swoje obawy podczas prywatnej kolacji
z pełnoetatowymi przedstawicielami dwóch związków zawodowych.
Odpowiedź była pozytywna, ale ostrożna, z wyraźnie zaznaczonymi
postanowieniami
dotyczącymi
przyszłego
bezpieczeństwa
pracowników i godności tych, którzy odejdą. Firma zaproponowała
podwyżkę płac o 7% i zaprosiła związki zawodowe do debaty nad
potencjalnymi ustaleniami dotyczącymi partnerstwa.
Mijały kolejne miesiące, więc nadszedł czas na kwestię lepszych relacji
i ewaluację grupy. Pracownicy działu HR zebrali się, aby wznowić
formalne rozmowy ze związkami zawodowymi na temat partnerstwa.
Po kilku nieformalnych spotkaniach podczas kolacji, mających na celu
wskrzeszenie procesu, zespół zarządzający zorganizował „warsztaty
o wspólnym programie". Wzięło w nich udział 3- 4 dyrektorów i mniej
więcej 90 pracowników.

Pracownicy zostali posadzeni w tak, żeby uniknąć tworzenia się frakcji.
Chciano w ten sposób wyrazić, że „wszyscy są takimi samymi
pracownikami, nie ma ważniejszych i mniej ważnych” (słowa dyrektora
HR). Chodziło o to, aby zatrudnieni zaangażowali się we wspólne
ćwiczenia, a następnie podzielili na grupy, żeby wybuchła dyskusja
dotycząca tego, jak ma wyglądać nowy wspólny program.
Menedżerowie nauczyli się na błędach, które popełnili podczas
poprzedniej próby omówienia nowych technik, i przybyli dobrze
przygotowani. Wszyscy nawiązali ze sobą kontakt i lepiej poznali
większość pracowników.
Po Bożym Narodzeniu, a po prawie roku od spotkania, zespół
zarządzający rozpoczął wielowymiarową kampanię komunikacyjną.
Proponowany „Program zmiany” sprawdził się, ponieważ umowa
partnerska została zaakceptowana przez pracodawców i menedżerów,
a sam program został spisany w „zrozumiałym języku greckim",
a następnie wydrukowany w poręcznym formacie i rozesłany każdemu
pracownikowi. Zatrudnieni pozostawali w kontakcie ze swoimi
grupami, mogli komunikować różne problemy i pracować w lepszym
środowisku, w atmosferze współpracy.

STUDIUM PRZYPADKU - BHL
CHARAKTERYSTYKA FIRMY:
BHL jest spółką, mającą siedzibę w Atenach w Grecji. Organizacja jest
zaangażowana w branże takie jak transport, przeprowadzki, przewozy
i dostawy. Oferuje wysokiej jakości usługi dla ludzi z całej Grecji,
wykorzystując rowery, ale i telekomunikację oraz platform dla
zamówień. Jako innowacyjny start-up, BHL jest liderem, jeśli chodzi
o zrównoważone opakowania, zrównoważone dostawy i doskonałą
obsługę klienta.
BHL ma pozytywne nastawienie do starszych pracowników
i wprowadziła szereg polityk wspierających utrzymanie starszych
pracowników, w tym elastyczną organizację pracy, wspierające
podejście do „powrotu do pracy" oraz gotowość dokonywania korekt
w miejscu pracy w celu dostosowania się do zmieniających się potrzeb
pracowników. W rezultacie BHL osiągnęło korzyści, wynikające
z utrzymania pracowników o cennych umiejętnościach, ma siłę
roboczą zdolną reagować na sezonowe wahania popytu i zajęło
pozycję pracodawcy cenionego przez pracowników. Jednocześnie,
jako innowacyjny start-up, BHL zatrudniło wielu młodych ludzi do
świadczenia usług.
Większość pracowników BHL, których jest w sumie 120 w całej Grecji,
to młodzi ludzie poniżej 30 roku życia. Dla wielu z nich jest to pierwsza
praca. BHL wspiera młodych ludzi, borykających się z przeszkodami
ekonomicznymi, ustalając ten czynnik jako kryterium rekrutacji i
wyboru pracowników.

Umowy są oparte na rocznym rozrachunku godzin pracy:
czterodniowy tydzień pracy, od poniedziałku do piątku, w wymiarze
38 godzin tygodniowo (długi dzień pracy). Elastyczne godziny pracy
wynikają z potrzeby zaspokojenia popytu sezonowego, a ponadto dają
pracownikom możliwość wzięcia dziesięciu dni dodatkowego urlopu
poza okresami szczytowego popytu, w zamian za pracę w piątek, gdy
popyt jest wysoki. Istnieje również pełny plan ubezpieczenia dla
wszystkich pracowników i dodatkowy plan stomatologiczny.

PROBLEM:
BHL to innowacyjna firma, która obecnie zatrudnia głównie młodszych
ludzi. Zatrudniają również osoby NEET i osoby z mniejszymi
możliwościami, aby wspierać lokalne społeczności. Młodsi pracownicy
często nie wykonują powierzonych zadań, ponieważ traktują
zatrudnienie jako tymczasowe. Oznacza to, że BHL nieustannie
poszukuje nowych pracowników i ciągle zapełnia te same posady,
wydając pieniądze na szkolenia i tracąc cenny czas, który powinien być
przeznaczony na produkcję i przewozy.
ROZWIĄZANIE:
Dział zarządzania zasobami ludzkimi BHL postanowił zmienić swój plan
zatrudnienia. Proces zmiany zaczął się od rozmów o pracę. Pojawiły
się pytania o plany na przyszłość w odniesieniu do pracy, tj.: gdzie
pracownik widzi siebie za dwanaście miesięcy czy pięć lat – pytania
będą zadawane wszystkim kandydatom, bez względu na wiek.
Liczba szkoleń dla pracowników BHL została podwojona.
W firmie BHL podwoił swoje szkolenia. Co dwa lata odbywają się
seminaria emerytalne; zapraszani są wszyscy pracownicy, aby
umożliwić BHL identyfikację pracowników, którzy rozważają przejście
na emeryturę. Ponadto, jeśli wydajność pracowników spada lub gdy
pracownik wskazuje, że nie jest w stanie pracować w ten sam sposób,
ale chce kontynuować zatrudnienie, firma dostosowuje się,
wprowadzając zmiany w porozumieniu z konsultantami w zakresie
medycyny pracy.

Choćby ostatnio zdarzyło się, że pracownikowi został przyznany
trzytygodniowy dzień pracy, a dodatkowo zorganizowano mu
współpracę z kolegą z biura, żeby poradził sobie z zadaniem, którego
nie był w stanie wykonać samodzielnie. W innym przypadku niewielkie
korekty umożliwiły cenionemu pracownikowi przedłużenie okresu
życia zawodowego o trzy lata.
Koszty rekrutacji i szkolenia zostały zredukowane.
Polityka BHL względem starszych pracowników umocniła pozycję firmy
jako pożądanego pracodawcy.
Starsi pracownicy byli mentorami dla młodszych pracowników. Młodsi
pracownicy mogli zobaczyć długoterminowe korzyści z pracy na rzecz
BHL.
BHL zapewniło plany rodzinne i ubezpieczenia, aby młodsi ludzie,
którzy chcą mieć stabilną pracę na przyszłość, mogli na nich liczyć.
Firma zapewniła również rozwiązania i możliwości dla młodszych
pracowników, takie jak certyfikaty, żeby mogli się rozwijać i doskonalić
swoje umiejętności.
W miarę rozwoju, BHL stało się jedną z najlepszych firm na rynku dla
młodych ludzi nieuprzywilejowanych, o mniejszych możliwościach,
ponieważ zapewnia zrównoważone, bezpieczne i nowoczesne
środowisko do kształcenia się, pracy i zdobywania doświadczenia
pracy w firmie o dobrej polityce wobec pracowników.

STUDIUM PRZYPADKU
CHARAKTERYSTYKA FIRMY:
TBL Global Services to podmiot prawny, specjalizujący się
w zarządzaniu projektami IT i w rozwiązaniach prawnych. Firma
świadczy usługi doradcze dla innych firm, proponuje także usługi
prawne, systemy ochrony oraz usługi programistów. Ma siedzibę
w Berlinie, w Niemczech, i zatrudnia ponad 80 pracowników.
Większość pracowników jest w wieku od 38 do 50 lat. Młodsi
pracownicy TBL zaczynają jako stażyści, choć większość z nich
rezygnuje z pracy lub nie przyjmuje w TBL oferty pracy stałej.
PROBLEM
TBL zyskało złą sławę. Uważało się, że firma źle traktuje młodych
pracowników i nie akceptuje personelu mniej doświadczonego. Dział
zarządzania zasobami ludzkimi, wraz z jego dyrektorem, panem
Ratanem, zauważył na przestrzeni dwóch lat słabnące
zainteresowanie posadami, oferowanymi przez TBH. Dlatego też
powzięto decyzję o zmianie taktyki. Na początek postanowiono
dokonywać raz w miesiącu oceny i organizować dyskusję, w której
wzięliby udział zarówno pracownicy, zatrudnieni dłużej niż miesiąc, jak
i stażyści czy młodszy/mniej doświadczony personel.
Pani Jacy współpracuje z TBL Global Services, firmą zarządzającą
projektami IT, w dziale HR. Pani Jacy była jedną ze stażystek,
przyjętych w zeszłym roku, czyli w roku, kiedy nowa taktyka została
wprowadzona przez dział zarządzania zasobami ludzkimi.
Pani Jacy znana była nie tylko z zaangażowania we własne obowiązki,
ale także w różne inne działania działu. Przez cały czas trwania
swojego
stażu,
była
świadoma
funkcjonowania
działu
w najdrobniejszym szczególe. W związku z tym, stała się „osobą do
kontaktu”, która jest w stanie udzielić każdej informacji, ale to
pochłania jej czas.

Bardzo często bywa przeciążona obowiązkami, zarówno tymi, które jej
przydzielono, jak i tymi, które sama na siebie wzięła. Na początku była
zadowolona ze swojej opinii, bo pozwalała jej czerpać z obowiązków
to, co najlepsze. Jednak po upływie kilku lat, na wyższym stanowisku,
nadmiar obowiązków zaczął jej ciążyć. Mimo to była zadowolona ze
swojej pracy.
Pewnego pięknego dnia nagle zdała sobie sprawę, że wielu spośród jej
kolegów kończy pracę o czasie, a nawet jest w stanie zadbać o swoje
życie osobiste. Z kolei, przytłoczona obowiązkami pani Jacy, była
zmuszona wykonywać je częściowo w pracy, a częściowo w czasie
prywatnym. W związku z tym pojawił się stres. Pani Jacy jest
jednocześnie jedną z najmłodszych pracownic firmy i jedną z niewielu
kobiet.
Zaczęła wyrzucać sobie, że nie potrafi zakończyć pracy o czasie.
Później zrozumiała, że poza obowiązkami, które zostały jej
przydzielone, zaangażowała się w wiele innych ważnych zadań działu.
W ten sposób pojawiły się nowe obowiązki, a współpracownicy szybko
zapomnieli, że nie wynikają one z opisu jej posady.
Pani Jacy miała wszystkiego dość, zaczęła odczuwać, że jej praca jest
dla niej ciężarem. Była przekonana, że nie uda jej się wybrnąć z tego
niekorzystnego układu, że nawyki – jej własne i zespołu – okażą się
nieodwracalne. W efekcie zdecydowała się na przerwę od pracy.
Umówiła się na spotkanie z szefem HR, panem Ratanem, żeby złożyć
rezygnację. On wiedział, że jej zaangażowanie jest niezastąpione,
a także o tym, że pani Jacy może się w krótkim czasie stać dla niego
konkurencją. Dlatego też miał wobec niej inne plany.

ROZWIĄZANIE
Pan Ratan omówił z pracownicą problemy, wynikające z przeciążenia
pracą. Pani Jacy czuła, że brakuje jej doświadczenia, aby wykonać
wszystkie zadania, jednocześnie czuła, że nadmiar obowiązków jest
formą dyskryminacji – przejawem tego, że współpracownicy nie
respektują jej granic. Zauważyła również, że jej wypłata jest niższa niż
w przypadku mężczyzn – dlatego postanowiła odejść z obecnego
miejsca pracy.
Pan Ratan postanowił porozmawiać z młodszymi pracownikami, mając
na uwadze zwłaszcza panią Jacy, która przecież rozpoczęła dyskusję.
Podczas rozmowy, Pan Ratan zrozumiał, że pani Jacy chce rzucić
pracę. Przekonał ją więc do pracy z domu i poradził jej,
aby ograniczyła swoje obowiązki, korzystając z tego, że nie wejdzie
w żaden bezpośredni kontakt z pracownikami. Pani Jacy z radością
przyjęła tę propozycję i poczuła się zrelaksowana.
Pan Ratan pomyślał, że pani Jacy powinna zostać kierowniczką działu
HR. To pokazuje, że miał świadomość tego, co dzieje się w dziale.
Zdawał sobie sprawę, kto pracuje z dużym zaangażowaniem.
W związku z tym struktura organizacji wydaje się być właściwa. W tym
przypadku podkreślano, że pani Jacy chętnie podejmowała się zadań,
gdy zauważała, że wymagają wykonania – nawet jeśli nie należały one
do jej obowiązków. Powodem przeciążenia pracownicy były obydwa
wymienione czynniki:
zarówno charakter samej pani Jacy,
jak i w nieznacznym stopniu, struktura firmy.

Wszystko wskazuje na to, że pan Ratan ma doskonałe wyobrażenie
o tym, co dzieje się w dziale. Zdaje sobie sprawę z przeszkód
społecznych, wpływających na współpracę pracowników. Postanowił
wprowadzić różnorodne rozwiązania w celu poprawy współpracy
i wydłużenia średniego okresu pracy nowych pracowników w firmie.
Postanowił promować nowe szkolenia, aby pomóc młodszym
i starszym pracownikom w nawiązywaniu więzi, a także znalezieniu
nowych sposobów na okazywanie szacunku oraz komunikowanie się.
Zatrudnił organizację pozarządową do przeprowadzenia kilku szkoleń,
dotyczących zaufania, dobrej komunikacji, polityki firmy, szacunku
i dobrych manier w miejscu pracy. Na jego polecenie został
opracowany przewodnik, zawierający wszelkie informacje na temat
skarg i panujących zasad. Wprowadził także zwyczaj przeprowadzania
comiesięcznej oceny każdego pracownika przez resztę zespołu,
co pozwala mu monitorować ryzyko wystąpienia konfliktów.

Dzięki tym wszystkim zmianom, firmie udało się na przestrzeni dwóch
lat podwoić czas średniego zatrudnienia młodych pracowników
i zredukować liczbę rezygnacji do 7%, podczas gdy jeszcze dwa lata
wcześniej ten odsetek wynosił 29. Nowy system okazał się sukcesem.
Pan Ratan uznał, że najlepiej będzie wprowadzać nowe rozwiązania
w polityce zarządzania zasobami ludzkimi firmy co dwa lata,
dostosowując ją na podstawie zbieranych co roku, nowych danych.
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