
 
 •  Jak skutecznie budować strategiczna rolę HR w firmie.

 •  Jak przeprowadzić z sukcesem transformacje cyfrową w obszarze HR.

 • Jak być realnym partnerem dla biznesu w wyłuskiwaniu i utrzymaniu  
  prawdziwych talentów przy aktywnym wykorzystaniu technologii. 

              Zgłoś swój udział już dziś!

         530 755 339       ewa.rokicka@bmspolska.pl   

Digitalizacja i cyfryzacja funkcji 
w nowoczesnym HR

Warszawa, 27 - 28 października 2020

Warsztat



  WARSZTAT

Spełniły oczekiwania. Bardzo fajny sposób zaangażowania słuchaczy w zajęcia i aktywny udział.
        
       Adam Kostrzewa, Adwokat, Partner w Kancelarii SPCG

Na luzie, ale w pełni profesjonalne szkolenie.
        
       Jakub Podkomorzy, Dyrektor Sprzedaży, Ultimo

Wstęp

Globalna cyfryzacja staje się faktem w każdym obszarze życia i w każdej gałęzi biznesu. Pytanie jakie sobie zadają 
firmy to jak ją wykorzystać dla swoich korzyści i jak nie stać się jej ofiarą. Digitalizacja HR to wielka szansa dla 
specjalistów HR, aby w końcu stać się strategicznym partnerem biznesowym i zająć tak bardzo wymarzone miejsce 
przy stole decyzyjnym. Jeżeli digitalizacja już ma (i będzie mieć jeszcze większe) znaczenie w rozwoju i sukcesie firmy 
– jak nie dać złapać się w pułapkę digitalizacji HR, aby nie odnieść porażki?

To co jest teraz najistotniejsze to odpowiedzenie sobie na pytania:

• Jak powinna wyglądać moja organizacja HR, aby sprostać wyzwaniom kolejnych lat?
• Jak przeprowadzić proces transformacji cyfrowej w sposób efektywny i zwinny?
• Jak zadbać o kompetencje pracowników już teraz, aby byli przygotowani na to co niesie przeszłość?
• Jak zaangażować biznes, aby wspierał, a nie przeszkadzał?

Ciężar funkcji HR powoli przenosi się z funkcji tylko i wyłącznie kadrowo-administracyjnej i nabiera znaczenia jako 
funkcja doradcza. W związku z tym nowoczesność, zwinność, ciągła zmiana oraz strategia na dobre zagościły w HR i 
trzeba zadbać o to, aby wszystkie zadania HR był efektywnie realizowane w nowej, cyfrowej rzeczywistości.
  
Korzyści - po warsztacie uczestnicy:

• Będą wiedzieć jak wygląda proces wdrażania digitalizacji w HR.
• Poznają możliwości digitalizacji (w tym automatyzacji) poszczególnych procesów HR wraz z dostępnymi  
 rozwiązaniami na rynku.
• Będą w stanie zaplanować transformację cyfrową w organizacji HR.
• Poznają najlepsze praktyki w zarządzaniu zmianą w projektach cyfryzacji procesów HR.
• Będą wiedzieć jakich kompetencji należy poszukiwać u kandydatów, a jakie rozwijać u obecnych pracowników,  
 aby sprostać wymaganiom nadchodzącej zmiany.
• Zapoznają się w zagadnieniem świadomego przywództwa i nowymi wymaganiami dla kadry menadżerskiej.
• Będą świadomi jak współpracować z biznesem, aby pokazać korzyści z digitalizacji HR.
• Ponadto, już w trakcie warsztatu wykorzystają zdobytą wiedzę w praktyczny sposób.

Metodyka

Proponowany program warsztatu opiera się w 60% na pracy warsztatowej (ćwiczenia indywidualne, grupowe, studia 
przypadków, symulacje etc.). Większość zagadnień jest skonstruowana w taki sposób, aby uczestnicy już na 
warsztacie byli w stanie wdrażać poznane zagadnienia w praktykę czyli zacząć planować i projektować elementy 
digitalizacji działu HR.



             PROGRAM

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej 
atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego
   
        Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex

Dzień I 9:00 - 17:00

1. Nowa rzeczywistość w HR - trendy i wyzwania w dobie globalnej cyfryzacji.
2. Budowanie cyfrowej strategii funkcji HR, która przynosi korzyści i wspiera   
 biznes.
3. Przygotowanie do rewolucji kulturowej organizacji.
4. Prototypowanie czyli employee experience na stałe w centrum zmiany.
5. Proces transformacji cyfrowej funkcji HR w 7 krokach.
6. Metody Agile oraz Lean w projektowaniu i wdrażaniu nowych rozwiązań w   
 funkcji HR (w tym automatyzacja i usprawnianie).
7. Praktyczne aspekty zarządzania zmianą w transformacji cyfrowej organizacji  
 HR.

Dzień II 9:00 - 17:00

1. Digitalizacja poszczególnych obszarów funkcji HR wraz z korzyściami 
 i przykładami rozwiązań:

a. rekrutacja;
b. zatrudnienie i adaptacja;
c. zarządzania wynikami pracy;
d. zaangażowanie i motywowanie;
e. zarządzanie talentami oraz rozwój (w tym szkolenia);
f. Employer Branding i komunikacja.

2. Nowe kompetencje pracownika (w tym kadry menadżerskiej) w nowej    
 rzeczywistości.
3. Świadome przywództwo i zarządzanie zespołami rozproszonym 
 i różnorodnymi.
4. Transformacja cyfrowa funkcji HR – twój case study.
5. Wyzwania funkcji HR jako partnera biznesu w dobie cyfrowej transformacji
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    TRENERZY

Anna Rząca
Jako konsultant HR pomagam organizacjom w tworzeniu i wdrażaniu skutecznych strategii 
zarządzania zespołami i talentami, a także zarządzania zmianą w tym projektami transformacji 
cyfrowej.
Jako trener biznesu pomagam kadrze zarządzającej i liderom rozwijać ich umiejętności, ich mocne 
strony i ich autentyczność, aby stali się liderami, którzy dokonują realnej zmiany.
Jako Profesjonalny Certyfikowany Coach iPEC pomagam liderom rozwinąć ich świadomość i 
skuteczność, aby mogli żyć i pracować tak, jak tego chcą.

Jestem:

• doświadczonym trenerem biznesu i konsultantem HR z ponad 10-letnim doświadczeniem 
korporacyjnym;
• ekspertem w zarządzaniu zmianą w tym komunikacją, z doświadczeniem w międzynarodowych 
projektach (w tym projektach digitalizacji HR);
• coachem, który prowadzi coaching indywidualny oraz zespołowy zarówno w języku polskim, jak i 
angielskim;
• autentycznym liderem z 7-letnim doświadczeniem w zarządzaniu zespołami od 3 do 100 osób (w 
tym zespołami zdalnymi);
• specjalistą ds. obsługi klienta z ponad 15-letnim doświadczeniem w środowisku 
międzynarodowym.

Moimi głównymi kompetencjami są:

• Coaching metodą Core Energy™ z badaniem Energy Leadership Index ™ (zalecanym przez Forbes 
Coaches Council);
• Słuchanie intuicyjne;
• Autentyczne przywództwo w pracy i w życiu;
• Zarządzanie zmianą w świecie VUCA;
• Efektywna komunikacja także w kryzysie;
• Umiejętność budowania zaangażowania i motywacji pracowników;
• Doskonalenie obsługi klienta.

Moje motto: Kultura zjada strategię na śniadanie.
Moich top 5 wartości to: lojalność, rodzina i przyjaciele, rozwój osobisty, zdrowie, kontrybucja.
Moich top 5 mocnych stron wg. CliftonStrengths (Gallup) to: Naprawianie, Indywidualizacja, 
Bliskość, Zgodność, Organizator.

Prywatnie uwielbiam podnoszenie ciężarów i znam najlepsze miejsca śniadaniowe w Krakowie. 
Podróżuję po świecie od Azji, Bliskiego Wschodu, przez Afrykę po Amerykę Południową w 
poszukiwaniu inspiracji.


