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Zapraszamy na kurs przygotowujący do profesjonalnego
i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w organizacjach.
Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu,
budowania porozumienia i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspierania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą swoje umiejętności planowania i realizacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów oraz pracowników. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz
budowania zaangażowania wśród pracowników i managerów.

Zgłoś swój udział już dziś!
 530 755 339  ewa.rokicka@bmspolska.pl

HR BUSINESS PARTNER

Zapraszamy na kurs przygotowujący do profesjonalnego i efektywnego pełnienia roli HR Business Partnera w
organizacjach
.
Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu, budowania porozumienia
i aktywnej współpracy z managerami oraz efektywnego wspierania ich w realizacji celów biznesowych. Podniosą
swoje umiejętności planowania i realizacji polityki personalnej łączącej potrzeby i interesy firmy, zarządu, managerów
oraz pracowników.
Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim oraz budowania zaangażowania wśród
pracowników i managerów.
Rola Działów HR w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie i znacząco. W naszym rozumieniu ta zmiana
przejawia się w konieczności dostosowania kompetencji pracowników działów HR do nowych ról i oczekiwań wobec
specjalistów HR.
Specjaliści zatrudnieni w Działach HR aby zyskać autorytet i stać na równi z innymi strategicznymi działami
organizacji powinni pełnić role m.in.:
• Reprezentantów pracowników i ich potrzeb.
• Architektów proponujących rozwiązania zwiększające efektywność pracowników i organizacji.
• Dostawców danych, informacji i talentów i Partnerów wspierających procesy biznesowe.
• Strategów łączących procesy rozwoju pracowników ze strategią firmy i celami biznesowymi.
Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie i
specjalistyczne, którzy chcą rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego wdrażania zmian w obszarze HR,
skupiając się na budowaniu współpracy i relacji z biznesem współpracy oraz dostarczania rozwiązań adekwatnych do
biznesowych potrzeb organizacji oraz wspieraniu działań managerów w celu osiągania wymiernych wyników, poprzez
dostarczenie nowoczesnych i systemowych rozwiązań z obszaru HR.
Cele szkolenia:
• Rozwinięcie umiejętności i poznanie narzędzi oddziaływania na zaangażowanie pracowników i realizacji procesów
HR w służbie osiągania lepszych wyników.
• Zdobycie wiedzy i wypracowanie postawy umożliwiającej efektywnie pełnić rolę HR jako rzeczywistego partnera dla
biznesu.
• Ponadto, szkolenie ma zapoznać uczestników z metodami i technikami z zakresu budowy wizerunku partnera HR,
zarządzania rozwojem pracowników, identyfikacji i analizy barier efektywności pracy, zwiększania biznesowej
efektywności realizowanych działań w obszarze HR.

„Na kongres „HR Business Partnering”, który odbył się w dniach 18-19 listopada 2014 r.
organizowany przez BMS Polska jechałem z pewną dozą sceptycyzmu bazującą na moich
doświadczeniach z udziału w konferencjach organizowanych przez inne Firmy. Moim zdaniem o
jakości konferencji poza dobrym przygotowaniem organizacyjnym decyduje właściwy dobór tematu i
prelegentów, i pod tym względem BMS wykonało świetną robotę. Temat był bardzo aktualny, a
prelegenci świetnie przygotowani i otwarci na dyskusję. Reasumując udział w tym wydarzeniu
przyniósł mi bardzo dużo korzyści. Dziękuję za zaproszenie”.
Norbert Brandt, Work Service S.A.
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Zalety szkolenia:
• Kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe trenera w obszarze projektowania i efektywności procesów HR;
realizującego projekty z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na poziomie całej organizacji
• Narzędziowy charakter szkolenia, które bazuje na poznaniu i dokładnemu przećwiczeniu kluczowych instrumentów
w pracy HR Business Partnera
• Poznawanie praktycznych narzędzi w formie ułatwiającej zrozumienie i zapamiętywanie treści
• Nastawienie na podejście systemowe w rozwoju Organizacji,
• Możliwość odniesienia poznawanych narzędzi do własnych doświadczeń i wypracowania konkretnych działań
usprawniających.
Korzyści z udziału w szkoleniu dla uczestnika:
• Zdobycie wiedzy nt. zasad, zakresu i wyzwań pełnienia roli HRBP w nowoczesnej organizacji
• Poznanie zasad efektywnej współpracy strategicznej i operacyjnej z biznesem.
• Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej strategii HR dla wspomaganego obszaru biznesu.
• Poznanie kluczowych kompetencji potrzebnych do wdrożenia i realizacji struktury HRBP w organizacji
• Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz ich komunikowania.
• Doświadczenie nowych zachowań związanych z pełnieniem roli partnera dla biznesu.
• Zdobycie wiedzy i rozwój umiejętności niezbędnych do realizacji kluczowych procesów ZZL w obszarze zarządzania
wizerunkiem, działaniami szkoleniowo-rozwojowymi oraz efektywnością pracowników.
Dla organizacji:
• Prawdopodobieństwo zmniejszenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji
wykorzystującej narzędzia i podejścia zwiększające zaangażowanie pracowników
• Mocniejszy wizerunek marki firmy na rynku pracy, przyciągający nowych kompetentnych pracowników, zwiększając
wartość firmy i jej efektywność produkcyjną.
• Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatny rozwój i planowanie zasobów ludzkich
• Wzmocnienie wizerunku HR jako partnera, z którego zdaniem warto się liczyć.
• Utrzymywanie przez HR wysokiego poziomu motywacji i efektywności przekładającego się na osiąganie lepszych
wyników pracy przez pracowników
• Wspieranie przez HR biznesu w motywowaniu systemowym ludzi, budowaniu przynależności do firmy,
podnoszeniu atmosfery pracy, budowaniu wspierającej kultury organizacyjnej, a tym podniesienie efektywności
działania firmy.

“W dniu 16 marca 2016 roku miałam ogromną przyjemność uczestniczyć w spotkaniu biznesowym „HR
Business Partner w organizacji” zorganizowanym przez firmę BMS Polska. Tematyka spotkania spełniła moje
wszystkie oczekiwania. Prelegentami były osoby z bogatym doświadczeniem i wyróżniały się szeroką wiedzą z
prezentowanej tematyki. Organizator zadbał o doskonałą atmosferę spotkania i o najdrobniejsze szczegóły,
które miały wpływ na ogólny jego odbiór. Organizator był wrażliwy na wszystkie potrzeby uczestników i
reagował na nie. Wszystkim osobom zainteresowanym tematyką i obszarem HR polecam wzięcie udziału
spotkaniach organizowanych przez BMS.
Marta Stępkowska-Pittner, Zelmer

PROGRAM
Moduł I: Strategiczny model organizacji a zarządzanie efektywnością procesów HR.
•

Strategie i analiza biznesowa, modele biznesowe;

•

Planowanie i wdrażanie strategii personalnej w korelacji ze strategią organizacji;

•

Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR;

•

Obszary zarządzania efektywnością procesów HR;

•

Biznesowa transformacja obszarów HR.

Moduł II: Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.
•

Trendy wpływające na rolę i zadania HR;

•

Budowanie partnerstwa z biznesem w złożoności świata VUCA;

•

Model Ulricha i nowe struktury organizacyjne HR;

•

Umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej.

Moduł III: Role, funkcje, zadania HR BP.
•

Role HR BP - nowe i tradycyjne role HR;

•

Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP;

•

Obszary i zasady współpracy w nowej roli HR BP;

•

Kompetencyjny profil HR BP.

Moduł IV: Wdrożenie koncepcji i budowanie pozycji HR BP.
• Diagnoza poziomu gotowości organizacji do wdrożenia struktur HR BP;
o Dojrzałość organizacji;
o Kultura organizacyjna;
o Kadra managerska;
• Zasady i elementy kluczowe budujące autorytet HR BP;
• Budowanie własnej marki zawodowej.
Moduł V: Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.
•

Employer Branding – czyli jak budować markę pracodawcy;

•

Zasady dobory i pozyskiwania najlepszych pracowników;

•

Wsparcie w budowaniu przywództwa i kształtowania ról managerów w organizacji;

•

Performance Management (zarządzanie wynikami pracy);

•

Idea High Performing Organization i High Performing Team

•

Zasady i „dobre praktyki” zarządzanie talentami;

•

Kluczowe aspekty skuteczności działań rozwojowych;

•

Digitalizacja - najnowsze trendy i wyzwania dla HR.

Facylitacja to świetna neutralna metoda prowadzenia warsztatów i spotkań zwłaszcza w dużych organizacjach. Podczas szkolenia zostało zaprezentowanych wiele technik i narzędzi trenerskich ułatwiających
prowadzenie grupy. Formuła kursu opiera się głównie na ćwiczeniach co bardzo ułatwia przyswajanie
wiedzy. Trener pani Joanna Adamska poprzez swoją profesjonalną postawę zadbała o wysoki poziom
merytoryczny szkolenia oraz o przyjazną atmosferę i komfort uczestników. Udział w kursie facylitacji był
dla mnie ciekawym doświadczeniem. Serdecznie polecam liderom, którzy chcą rozwijać swoje organizacje
oraz pracownikom działów operacyjnych i HR.
Agnieszka Tonn, Rossmann
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Moduł VI: Zarządzanie wiekiem w organizacji.
•
•
•
•

Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji;
Potencjał pracownika a wiek;
Strategiczne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie;
Definicja potrzeb i sposobów motywowania generacji na rynku pracy.

Moduł VIII: Zarządzanie zmianą w obszarze HR.
•
•
•
•
•

Podstawowe zasady zarządzania zmianą;
Opór przed zmianą i sposoby jego niwelowania;
Strategia komunikowanie zmian;
Promowanie projektów HR i budowanie zaangażowania managerów i pracowników;
Wsparcie procesów zmian i rozwoju organizacji.

Moduł VII: Konflikt i rola HR BP zarządzaniu konfliktem.
•
•
•
•

Definiowanie natury konfliktu – źródła, rodzaje, strategia;
Korzyści i zagrożenia powstawania konfliktów w miejscu pracy;
Analiza konfliktu- klucz do uporania się z konfliktem;
Zasady i metody zapobieganie konfliktom.

Moduł IX: Controling personalny.
•
•
•
•

Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej;
People analytics jako narzędzie strategicznego zarządzania;
Efektywność funkcji HR i jej najważniejszych procesów a oczekiwania biznesu;
Prowadzenie analiz i wyciąganie wniosków w obszarze HR.

Moduł X: Obszar działań rozwojowych dla HR BP.
•
•
•
•
.

Inteligencja emocjonalna w pracy HR BP;
Mapa kompetencji w oparciu o analizę SWOT;
Kierunki rozwoju kariery HR BP i ocena kompetencji;
Tworzenie indywidualnego planu rozwoju (IPR).

W marcu 2017 roku, brałam udział w spotkaniu „JAK SKUTECZNIE ZDOBYĆ I UTRZYMAĆ TALENT W
ZESPOLE CC?”. Był to interesujący dzień spędzony w gronie zawodowców borykających się z wyzwaniami
zarządzania zespołem Call Center. Ciekawe prelekcje, pochylenie się nad różnicami pokoleniowymi, spojrzenie na pracę na słuchawkach nie tylko z perspektywy branży finansowej. Do tego
perfekcyjna organizacja spotkania oraz kameralne grono uczestników, sprzyjające wymianie doświadczeń.
Anita Barton-Przyjemska, Volkswagen Bank Polska S.A

TRENER

Beata Wiernicka - Bełz
doświadczony trener biznesu, konsultant HR, coach, certyfikowany asesor AC/DC, Master NLP,
moderator DT, ekspert w zakresie budowania i wdrażania efektywnych i skutecznych rozwiązań HR.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie managerskie na stanowiskach dyrektorskich i kierowniczych
w firmach z branży: FMCG, usługowo-informatycznej, dystrybucyjnej, produkcyjno-handlowej oraz
kilkuletnie doświadczenia jako trener, coach, asesor oraz konsultant z obszaru ZZL.
Jej pasją zawodową jest budowania narzędzi do selekcja i rekrutacja personelu, opracowywania i
wdrażania systemów ocen, optymalizacji struktur organizacyjnych, tworzenie modeli
kompetencyjnych oraz ich diagnoza. Chętnie i skutecznie zajmuje się prowadzeniem analiz stanowisk
pracy, opracowaniem profili wymagań stanowiskowych i osobowych, które są wykorzystywane do
diagnostyki z wykorzystaniem metody AC/DC. Posiada praktyczne doświadczenie w tworzeniu lub
aktualizowaniu zakresów obowiązków dla wszystkich stanowisk pracy oraz w definiowaniu zasad
opracowania wartościowania stanowisk pracy, tworzenia i wdrażanie systemów motywacyjnych
oraz systemów premiowych.
Doświadczeniem zawodowym i praktyką konsultancką dzieli się prowadząc szkolenia. Jej szkolenia
są zawsze w formie warsztatowej, bardzo praktyczne, inspirujące i dające pakiet "narzędzi" oraz
"wachlarz dobrych praktyk". Jako trener biznesu zrealizowała ponad 4000 godzin szkoleniowych w
tym w sektorach energetycznym, farmaceutycznym, FMCG, telekomunikacyjnym, produkcyjnych,
administracji publicznej. Specjalizuje się w obszarach związanych z HR BP, systemami wynagrodzeń
i motywacji, oceną pracowników, metodą diagnostyczną AC/DC, rekrutacją, selekcją i adaptacją
personelu, zarządzaniem szkoleniami, controlingiem personalnym. Prowadzi także szkolenia z
tematyki przywództwa, rozwoju umiejętności menadżerskich, budowania zespołu, zarządzania
zmianą, komunikacji.
Sprawdza się realizując projekty rozwojowe jako trener, coach, moderator pomagając firmom z
różnych branży w wyborze właściwych kandydatów lub identyfikacji obszarów newralgicznych i
planowaniu indywidualnych programów rozwojowych dla pracowników.
SPECJALIZACJA
• Programy rozwojowo-doradcze tzw. menedżerskie (zarządzanie przez cele / MBO, zarządzanie
zespołem, motywowanie pracowników, metody pozafinansowego motywowania pracowników,
ocenianie, oceny okresowe, zarządzanie talentami, delegowanie i egzekwowanie zadań, zarządzanie
rozwojem pracowników, coaching)
• Programy rozwojowo-doradcze tzw. ogólnorozwojowe (efektywność osobista i zespołowa:
komunikacja interpersonalna, asertywność, rozwiązywanie konfliktów, zarządzanie stresem,
zarządzanie czasem, coaching)
• Programy rozwojowo-doradcze z obszaru HR ( metody doboru kadr: rekrutacja i selekcja
pracowników, AC/DC, oceny okresowe, model kompetencyjny, zarządzanie szkoleniami, systemy
motywacyjne i premiowe, opisy stanowisk pracy i wartościowanie stanowisk, controling personalny,
kapitał intelektualny w firmie).
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