Dzień dobry,
Nazywam się Sylwia Czajka–Jansen. Jestem
ekspertem w dziedzinie talentów, mentorem,
konsultantem HR oraz certyfikowanym przez
Gallupa coachem mocnych stron.
Od 20 lat pracuję z ludźmi w biznesie. Inspiruję,
wdrażam i uczę efektywnego działania.
W mojej praktyce zawodowej przekonałam się,
że za sukcesem firmy stoi sukces jej ludzi.
A sukces najczęściej odnoszą osoby pracujące
z pasją, które czerpiąc na co dzień ze swoich
naturalnych talentów rozwijają siebie i biznes.
Dlatego opieram moją ofertę o TALENT. Stawiam
na talent jako bazę dla rozwoju ludzi, organizacji
i skutecznego zarządzania zespołami.
Jeśli Twoja firma
• stawia na zrównoważony rozwój i sukces,
• ceni kapitał ludzki i chce mądrze z niego korzystać,
• jest gotowa, by lepiej poznać
i wykorzystać siłę talentu
ta oferta jest dla Was.

Dla Ciebie.
Dla Szefa.
Dla Kolegi.

Zapraszam do współpracy,
Sylwia

OFERTA PRZEZNACZONA:
Dla osób odpowiedzialnych za wyniki, zaangażowanie i rozwój ludzi w ﬁrmach
– menedżerów i liderów zespołów, a także ekspertów Hr.
ZAKRES:
6 programów rozwijających talenty.
Programy mogą być realizowane łącznie lub oddzielnie.
1. Program Menedżer i Zespół mocnych stron
2. Zarządzanie talentami
3. Rekrutacja talentów
4. Zarządzanie wynikami
5. Talent przywódczy
6. Mentoring HR
REALIZACJA:
zakres, plan prac i szczegóły współpracy ustalane są indywidualnie
tak, by najlepiej odpowiadały potrzebom organizacji.

Praca nad słabościami chroni przed porażką,
rozwój talentu prowadzi do sukcesu.
GALLUP

o oFercie

rozpoznaj talenty menedżerów i zespołu, a następnie naucz ich
korzystać z nich w praktyce do osiągania celów biznesowych.
Zespół lepiej pracuje, gdy zna swoje mocne strony i wie jak z nich korzystać.

Program jest efektywnym narzędziem rozwoju indywidualnego oraz zespołowego. Pomaga osiągać lepsze
wyniki, zwiększa zaangażowanie, udrażnia komunikację w zespole, zapobiega konﬂiktom. elementami programu jest praca indywidualna (z menedżerem i członkami zespołu) oraz grupowa.
ProGraM SkłaDa SiĘ z 5 kroków:

1.

>
ustalenie celu programu
z menedżerem

>

indywidualne badanie
proﬁlem StrenghtsFinder®
członków zespołu

>
coaching indywidualny
z menedżerem zespołu

>
coaching indywidualny
z członkami zespołu

warsztat zespołowy
pracy z celem
i mocnymi stronami

eFekTy:
Skuteczne osiąganie celów, projekty zakończone na czas, zrealizowane cele sprzedaży, redukcja kosztów,
produktywność wyższa o 13%

ProGraM MeneDŻer
i zeSPół MocnycH STron

ogranicz ryzyko utraty kluczowych ludzi i kompetencji.
lepiej korzystaj z tego, co pracownicy mają do zaoferowania.
Firma, która potraﬁ utrzymać wiedzę, umiejętności i doświadczenie,
a przy tym rozwijać ludzi, ma przewagę.
Dobry i dobrze zarządzany program talentowy zapewnia ﬁrmie stabilny i stały rozwój. Minimalizuje ryzyko
utraty kompetencji i doświadczenia, które są kluczowe dla organizacji. Pozwala znacznie lepiej korzystać
z potencjału pracowników.
wProwaDzenie ProGraMu TalenToweGo:

2.

>

>

określenie celu
i zakresu

ustalenie jak deﬁniować talent
(wiedza, doświadczenie, zachowanie, cechy osobiste)

>

>
Planowanie sukcesji

identyﬁkacja i ocena
talentów
(proces i narzędzia)

>
Planowanie rozwoju
talentów

integracja z innymi
procesami Hr

eFekTy:
lepsze wyniki, większe zaangażowanie pracowników, zmniejszona rotacja

zarzĄDzanie TalenTaMi

Zwiększ trafność rekrutacji, dobierając talenty odpowiednie do stanowisk.
Doświadczenie i umiejętności to nie wszystko.
Wyłów perłę do swojego zespołu.

Talent to, coś czego nie da się nauczyć. To wrodzony wzorzec myślenia, czucia i zachowania. Firmy, które
opierają rekrutację nie tylko na doświadczeniu i kompetencjach, ale także na doborze talentów, redukują
rotację pracowników oraz ryzyko i koszty z nią związane. Dodatkową korzyścią jest uzyskanie renomy
pracodawcy dbającego o ludzi i rozwój.
Projekt rekrutacji talentów zakłada:

3.

>
Określenie jakie talenty są
pożądane na konkretnych
stanowiskach w organizacji

>
Opracowanie procesu
i narzędzi do rekrutacji
talentów

>
Zintegrowanie procesu
z innymi kryteriami
doboru

>

Przygotowanie zespołu rekrutacyjnego oraz menedżerów
do prowadzenia procesu

Zintegrowanie procesu
z innymi procesami
personalnymi

Efekty:
Zmniejszenie kosztów rekrutacji, zmniejszenie rotacji, zwiększenie zaangażowania, zbudowanie wizerunku
pożądanego pracodawcy. Według Harvard Business Review aż 80% rotacji pracowników ma związek z
błędnymi decyzjami w rekrutacji.

Rekrutacja talentów

zbuduj kulturę wysokiego zaangażowania i osiągaj wysokie wyniki w kluczowych obszarach biznesu.
Zaangażowani ludzie realizują ambitne cele.
czy codziennie w pracy mam możliwość wykonywania tego, co robię najlepiej? odpowiedź na to pytanie
jest jednym z podstawowych wskaźników pozwalających przewidzieć na ile pracownik będzie zaangażowany
w pracę. wykazano bezpośredni, silny związek odpowiedzi na to pytanie z rotacją pracowników, a także
ich produktywnością i zyskownością ﬁrmy. jest to szczególnie ważne w ﬁrmach zatrudniających pokolenie
Milenium, które jest mocno ukierunkowane na rozwój i wymyka się tradycyjnym modelom zarządzania.

eleMenTy PozwalajĄce ProjekTowaĆ kulTurĘ wySokieGo zaanGaŻowania:

4.

Badanie zaangażowania
pracowników i wdrażanie
usprawnień wynikających
z badania

>

Przywództwo
sytuacyjne

>

SMarT-ne ustalanie
celów organizacyjnych,
zespołowych
i indywidualnych

>

jawne i przejrzyste polityki personalne (w tym
wynagrodzeń i nagradzania)

>
>

udzielanie feedbacku
na bieżąco

niezwłoczne reagowanie
na brak wyników
(underperformance)

eFekTy:
Badania Gallupa dowiodły, że ﬁrmy o ponad przeciętnym zaangażowaniu uzyskują:

↑

22% wyższą zyskowność
21% wyższą produktywność
10% wyższe oceny klientów

↓

41% mniej braków jakościowych
25% niższą rotację
37% niższą absencję

zarzĄDzanie wynikaMi

rozpoznaj talenty menedżerów i naucz ich korzystać z nich do osiągania celów biznesowych.
Lider to ktoś, kto po mistrzowsku korzysta z mocnych stron
i ma konstruktywne sposoby radzenia sobie ze słabościami.
Program jest propozycją indywidualnej pracy (przez coaching, mentoring, consulting) dla liderów i menedżerów,
którzy chcą rozwijać i doskonalić swój warsztat.
jakiM jeSTeŚ MeneDŻereM? jakiM cHceSz ByĆ?
2
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5.

45

57

61
33
Mój przełożony koncentruje się na
moich mocnych stronach
i pozytywnych cechach.

% zaangażowanych

% niezaangażowanych
obojętnych

Mój przełożony koncentruje się na
moich słabościach i negatywnych
cechach.

% aktywnie
niezaangażowanych
(sabotażyści morale)

Mój przełożony
mnie ignoruje.

Źródło: Gallup

eFekTy:
„Dla mnie, (wówczas) początkującego menedżera, który musiał od razu nauczyć się zarządzania dojrzałym zespołem,
Sylwia była naprawdę dużym wsparciem. Dbała o mój indywidualny rozwój i zdobywane kompetencje menedżerskie,
abym jak najlepiej mogła rozwinąć skrzydła.”
agnieszka Deląg, continuous improvement Manager

TalenT PrzywóDczy

Przejdź na wyższy poziom prowadzenia Hr.
HR też potrzebuje się rozwijać, by móc wspierać w rozwoju innych.

Program jest propozycją wsparcia i rozwoju dla pracowników Hr. Pomaga w doskonaleniu strategii i taktyk Hr
oraz w skutecznym prowadzeniu projektów rozwoju talentów w ﬁrmie.
STraTeGiczne oBSzary Hr:

6.

Hr Business
Partnering

Budowanie
i utrzymanie relacji
biznesowych

Performance
management

zarządzanie talentami
i ich rozwojem

zarządzanie zmianą

Budowanie
zaangażowania

efektywność procesów
personalnych

eFekTy:
„Sylwia ma bardzo dobre wyczucie biznesu, a tym samym klienta. role Hr rozumie bardzo szeroko: to nie tylko pomoc
dla pracowników, ale przede wszystkim nakierowanie na potrzeby klienta zewnętrznego. jej wiedza, doświadczenie
pomagają w pełni je realizować”.
karolina zygmunt, HrBP

MenTorinG Hr

your TalenT your Power

e-mail: talentexpert@scjansen.com
+48 609 819 239
www.scjansen.com

Bądźmy w kontakcie.

