
Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Czym są zasoby ludzkie?
 
 • Zarządzanie ludźmi operacyjnie vs. taktycznie. 

 • Automatyzacja procesu zarządzania zasobami ludzkimi. 

 • Jak wykorzystać wewnętrzny PR do budowania motywacji pracowników?

 .
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WARSZTAT

“Uczestnictwo w spotkaniach organizowanych przez firmę BMS zawsze przynosi bardzo dużo 
inspiracji.”
                Magdalena Śliwińska-Gibke, Orbis Accor Poland

Referencje

B
U

SI
N

E SS

 

ME D I A

 

S O LUTIO
N

S

Cel szkolenia:

- Rozpoczęcie świadomego zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwie.
- Uświadomienie, czym są zasoby ludzkie, jaka jest ich rola oraz wpływ na efektywność organizacji. 
- Poznanie właściwych relacji pomiędzy operacyjnym i taktycznym zarządzaniem ludźmi – w  
ścisłym związku z etapem rozwoju organizacji i bieżącymi uwarunkowaniami, a strategią firmy.
- Charakterystyka nowoczesnego ZZL wraz z poznaniem metod rozwoju ZZL.
- Zdobycie narzędzi do automatyzacji procesu przy uwzględnieniu ograniczeń w czasie (rutyny, 
okresowość/powtarzalność działań, budżetowanie).
- Identyfikacja mocnych i słabych stron każdego z uczestników, służąca nakreśleniu kierunków 
indywidualnego rozwoju zawodowego.
- Doskonalenie umiejętności pracy z klientem stosownie do indywidualnych doświadczeń, 
możliwości i potrzeb.

Profil uczestnika:

• Osoby pełniące funkcję pracowników działów personalnych i kadr,
• Osoby będące szefami każdego z działów funkcjonalnych w firmie, jako uzupełnienie kompetencji 
zarządzania zespołami,
• Osoby chcące usprawnić swoje umiejętności pracy z Personelem w firmie.

Stosowane metody szkoleniowe:

Analiza przypadków, ćwiczenia zespołowe, indywidualne, dyskusje kierowane, symulacje, testy,
własne metody treningowe, wykład, zajęcia warsztatowe.



PROGRAM

“Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, prostych narzędzi, miłej atmosfery. 
Przebywałam pod opieką super prowadzącego.”
   
                          Ewa Kirschke, Eurovia

  

  

Zakres tematyczny:

1. Proces zarządzanie zasobami ludzkimi.

2. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi – modele polityki personalnej.

3. Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kompetencjach:
• Co to są kompetencje - jak je mierzyć.

4. Rola zarządzania zasobami ludzkimi.

5. Współczesny cel zarządzania zasobami ludzkimi.

6. Charakterystyka modeli zarządzania zasobami ludzkimi w relacji do środowiska 
(cechy wspólne i różnicujące).

7. Jak osiągnąć korzyści z prowadzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

8. Kultura firmy, a sprawny proces zarządzania zasobami ludzkimi.

9. Metody i narzędzia zarządzania zasobami ludzkimi.

10. Długofalowe korzyści z planowania i właściwej implementacji procesu 
zarządzania zasobami ludzkimi.

11. Międzypokoleniowe zarządzanie zasobami ludzkimi oraz różnorodność 
kulturowa.
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TRENER

Adam Górecki

Praktyk zarządzania, interim manager, wykładowca MBA, negocjator zastępczy – 
uprawomocniony, mediator, coach/trener i konsultant. Realizuje projekty szkoleniowe i 
doradcze, które koncentrują się wokół rozwoju kompetencji menedżerskich w 
nowoczesnym, wysoce zmiennym środowisku biznesowym.

Ekspert z dziedzin: zarządzania strategicznego, zespołami, przywództwa w zmianie, 
negocjacji, sprzedaży B2B i B2C, obsługi i budowy trwałych relacji z klientami CRM, 
prowadzenia spotkań – wystąpień, organizacji pracy i czasu, coachingu i On the Job 
Training, work – life balance i work – life integration.

Posiada 27-letnie doświadczenie zawodowe zdobyte w międzynarodowych korporacjach, 
wzbogacone o wiele szkoleń krajowych i zagranicznych.

Pracował w dwóch największych na świecie firmach w swoich branżach (IKEA, Electrolux).

Był wice szefem firm ds. sprzedaży, w Yawal i Final S.A. w ramach projektu interim 
management. Był dyrektorem sprzedaży krajowej w: Amica Wronki, Electrolux Poland 
(reprezentował firmę odnośnie marek Electrolux, AEG, Zanussi), Merloni Indesit Polska 
(Ariston). Pracował w Leroy Merlin oraz był szefem sprzedaży w IKEA w Polsce.

Zarządzał działami sprzedaży liczącymi kilkadziesiąt osób oraz był odpowiedzialny za 
kilkusetmilionowe budżety sprzedaży.


