Warsztat

Mapowanie procesów HR
Jak skutecznie wdrożyć system zarządzania procesami?

18 - 19 września 2021

•

Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym
podejściu do zarządzania.

•

Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia
dojrzałości organizacji.

•

Poznanie zadań organizacji w zakresie nowoczesnego zarządzania

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

Warsztat
Zapraszamy na szkolenie pozwalającego poznać najskuteczniejsze zasady mapowania procesów HR oraz zdobędą wiedzę na temat narzędzi
do analizy i usprawniania procesów. Uczestnicy w trakcie kursu udoskonalą swoje kompetencje w zakresie rozumienia biznesu oraz
efektywnego wspierania organizację w budowaniu i doskonaleniu procesów HR. Podniosą swoje umiejętność mapowania kluczowych
procesów w obszarze HR, a także identyfikacja wąskich gardeł w procesach HR oraz ich optymalizacja. Zdobędą praktyczną wiedzę z zakresu
analizy procesów HR oraz zasad i metod ich optymalizowania.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie skierowane jest w szczególności do pracowników obszaru HR, pełniących funkcje managerskie i specjalistyczne, którzy chcą
rozwinąć własne kompetencje w zakresie skutecznego opracowywania i wdrażania procesów HR w organizacji skupiając na 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:
• Nabycie wiedzy o zarządzaniu procesowym i systemowym podejściu do zarządzania, ze szczególnym uwzględnieniem procesów HR.
• Zrozumienie konieczności zarządzania procesowego i podnoszenia dojrzałości organizacji.
• Rozwinięcie umiejętności i poznanie zasad i metod stosowanych do optymalizacji i udoskonalania procesów HR.
Metodyka prowadzenia zajęć:
Szkolenie prowadzone jest zgodnie ze sztuką uczenia się dorosłych, czyli poprzez doświadczenie. Zajęcia będą prowadzone w formie
warsztatowej, z wykorzystaniem podstawowych metod interaktywnych. Podczas szkolenia wykorzystane zostaną m.in.:
• Forma treningu aktywnego – maksymalnie angażującego uczestników do aktywnego udziału.
• Trening umiejętności – ćwiczenia w małych grupach poszczególnych umiejętności, podsumowania pracy zespołów w całej grupie.
• Aktywne uczestnictwo, praktyczne przyswajanie wiedzy poprzez dzielenie się doświadczeniami, poszerzanie repertuaru zachowań,
eksperymentowanie z nowymi sytuacjami, obserwację innych uczestników.
• Techniki sprzyjające kreatywności (burza mózgów oraz analiza przypadków).
• Przekaz wiedzy teoretycznej – wykłady inspirujące, dyskusje.
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 metod i narzędzi mapowania
procesów HR.
• 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 metod mapowania procesów biznesowych z obszaru HR.
• Rozwinięcie umiejętności budowy efektywnej procesów HR dla wspomaganego biznesu.
• Poznanie zasad prawidłowego wdrażania i wspierania procesów zmian w organizacji oraz sposobów ich komunikowania.
• Pozyskanie umiejętności opisywania zdarzenia i przypisywania role procesowe, szczególnie dla procesów HR.
• Umiejętność właściwego definiowania i budowania zespołu projektowy do mapowania procesu HR.
• Rozwinięcie umiejętności prowadzenia skutecznej analizy istniejącej mapy procesu HR.
• Doskonalenie umiejętności właściwego określania mierniki efektywności procesów HR.
Dla organizacji:
• Wzrost efektywności realizowanych procesów biznesowych w obszarze HR, co przełoży się na podniesienia wydajności i skuteczności ZZL.
• Zmniejszenia fluktuacji pracowników dzięki budowie silnej, dobrze zarządzanej organizacji wykorzystującej narzędzia i podejścia
optymalizujące procesy HR.
• Zapewnienie organizacji ciągłości biznesowej poprzez adekwatne do potrzeb mapowanie procesów HR .
• Możliwość skuteczniejszej diagnozy i w konsekwencji likwidacji wąskich gardeł oraz przyczyn problemów w procesach HR.
• Budowa wizerunku pracodawcy, dla którego kluczowym aspektem jest taki zasób jak CZŁOWIEK.

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

Rozpoczęcie 9:00
Moduł I:
Procesy i zasady zarządzania nimi.
•
•
•
•
•

Proces i podejście procesowe.
Geneza zarządzania procesowego.
4 funkcje zarządzania zgodnie z cyklem Deminga
Architektury procesów w organizacji.
Zarządzanie procesami a strategia organizacji.

Moduł II:
Identyfikacja procesów biznesowych.
•
•
•
•
•

Właściciel procesu (rola, zadania, relacje z kierownikami funkcjonalnymi).
Utrzymanie procesu (dane i sprzężenie zwrotne, łańcuchy i sieci).
Rodzaje procesów i ich przebieg.
Identyfikacja procesów strategicznych i wspierających.
Definiowanie celów biznesowych.

Moduł III:
Identyfikacja i analiza procesów HR.
•
•
•
•
•
•
•

Identyfikacja procesów HR strategicznych i wspierających.
Ocena zdolności jakościowej procesu HR.
Identyfikacja i opis problemów w procesie HR.
Zastosowanie analizy Pareto.
Ustalanie źródeł przyczyn problemu - Diagram Ishikawy (Fish bone) oraz 5 WHY.
Narzędzia do analizy przyczyn problemu - analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.
Opracowanie, ocena i wybór rozwiązania.

Moduł IV
Zarządzanie procesowe a zarządzanie zmianą
•
•
•
•
•

•

Przebieg procesów w istniejącej strukturze firmy.
Problemy i marnotrawstwa – identyfikacja „wąskich gardeł” procesu HR.
Zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa
przedsiębiostwa.
Zarządzanie procesowe a model skutecznego wdrażania zmian organizacyjnych perspektywa zespołu
i jednostki.
Narzędzia do analizy przyczyn oporu - analiza pola sił, arkusz diagnostyki przyczyn oporu.

Wskaźniki skuteczności i efektywności HR wdrażania zmiany z kluczowych perspektyw
Zakończenie 17:00

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

Warsztat

Rozpoczęcie 9:00
Moduł V
Zasady zarządzania procesem HR skierowane do ciągłego doskonalenia
•
•
•
•

Kaizen jako ciągłe usprawnianie w perspektywie organizacji, miejsca pracy i siebie samego.
Metodyki doskonalenia procesów: Lean Management, Six Sigma.
Doskonalenie procesów HR a zwinne zarządzanie projektami- czyli Agile w HR.
Mapowanie docelowego stanu.

Moduł VI
Modelowaniem procesów HR
•
•
•
•
•
•

Modelowanie procesu, zarządzanie procesowe i doskonalenie procesów HR.
Metody i techniki doskonalenia procesów biznesowych w spojrzeniu HR-owym.
Kompetencje/umiejętności a działania w ramach zarządzania procesowego.
Doskonalenie procesów – cykl PDCA.
Wprowadzanie zarządzania zorientowanego procesowo – elementy składowe standaryzacji
procesu.
Definiowanie ryzyka w procesach HR i sposoby zarządzania nimi.

Moduł VII
Mapowanie i optymalizacja procesów.
•
•
•
•
•
•
•

Wybór procesu i celu poprawy.
Tworzenie zespołu poprawy procesu.
Implementacji usprawnień w procesach biznesowych
Mapowanie procesu.
Plan wdrożenia zmiany procesu.
Technika RACI/SIPOC do opisywania i modelowania procesów.
Podsumowanie oraz ocena uzyskanych wyników optymalizacji procesów.
Zakończenie 17:00

Po raz kolejny miałam okazję uczestniczyć w wydarzeniu organizowanym przez firmę BMS Group. Tym razem było to szkolenie
z Facylitowania. Z czystym sumieniem mogę to szkolenie polecić każdemu kto szuka różnych technik na prowadzenie spotkań.
Co mi się podobało najbardziej? Świetnie przygotowany trener, forma warsztatowa - teorii było niewiele, za to praktyki
mnóstwo, praktyczna wiedza i zastosowanie w pracy. Polecam!
Monika Sabat, Project Manager, AmRest

Trener

Anna Fabiszak Muzyka
Ekspert w zakresie kompleksowego wspierania organizacji i ludzi w nich pracujących.
Specjalizuje się w programach podnoszących efektywność biznesową i wyniki firm
poprzez działania z zakresu strategii personalnej i projektowania najważniejszych
procesów oraz narzędzi ZZL. Specjalizuje się w obszarze zarządzania poprzez
kompetencje. Jest ekspertem w zakresie projektowania i monitorowania systemów
ocen pracowniczych, motywacji i rozwoju, systemów on boarding w organizacjach.
Pracowała m.in. dla firm: PZU S.A., PKP PLK S.A., Auchan, KOLPORTER, Akzo Nobel
Sp. z o.o. Poczta Polska S.A., KNF, Bosh Sp. z o.o., Huuuge Games Sp. z o.o., Techland
Sp. z o.o., Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Pracy, Ministerstwo Zdrowia,
ZUS S.A., Sodexo Sp. z o.o. i in.
Specjalizuje się w szkoleniach z zakresu: rozwoju osobistego, negocjacji, zarządzanie
zasobami ludzkimi (oceny, motywacja, kompetencje, sukcesje, zarządzanie
talentami, ścieżki karier), sztuka autoprezentacji, zarządzania sobą w czasie,
zarządzania zespołem, budowania zespołów, zarządzanie konfliktem, zarządzanie
zmianą, rekrutacja i selekcja, efektywne przywództwo, coachingowe prowadzenie
pracowników, kompetencje managerskie.
Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Łódzkim oraz Podyplomowego Studium
Trenerów Grupowych i Podyplomowego Studium Coachingu przy Wyższej Szkole
Psychologii Społecznej.

BMS Poland Group Sp.z.o.o., ul. Młynarska 42/115,
01-171 Warszawa, tel: +48 22 4125062, fax: +48 22 4125061
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

