ZARZĄDZANIE TALENTAMI - SCHEMAT

KANDYDACI

PRACOWNICY

IDENTYFIKACJA

NARZĘDZIA
Identyfikacja "talentu" może przebiegać na podstawie
narzędzi ustandaryzowanych jak testy kompetencji, oceny
360 stopni, okresowe lub porządkujących dyskusję jak np.
narzędzia typu 9-box, porównania indywidualne etc.

R E K R U TA C JA
I SELEKCJA

”Talenty" identyfikujemy wewnątrz
organizacji, ale również już na etapie
strategicznej rekrutacji. Efektywne
wykonanie tego zadania jest kluczowe
w sukcesie całego zarządzania
talentami. Istnieje kilka kluczowych
elementów składowych tego sukcesu.

PROGRAMY
Dobrze sformułowany i zakomunikowany program rozwoju talentów
pomoże aktywować samych pracowników i na podstawie ich wskazań
wytypować najbardziej utalentowane osoby.

PROCES
Zdefiniowanie procesu jest kluczowym elementem jego
powodzenia. Od niego zaczyna się właściwie praca związana
z zarządzaniem talentami w organizacji.

Jeżeli organizacja decyduje się na koncentrację na pozyskaniu
utalentowanych kandydatów zewnętrznych, kluczowe staje się
"dostrojenie" praktyk rekrutacyjnych oraz procesu selekcji do
tego ważnego celu.

KOMUNIKACJA
Efektywna i spójna komunikacja jest elementem, absolutnie
niezbędnym, zapewniającym pozytywne wdrożenie i realizację
polityki zarządzania talentami.

P L A N OWA N I E
ROZWOJU

EMPLOYER
BRANDING

Zarówno działania rozwojowe obecnych pracowników, jak i zdolność
organizacji do utrzymania najbardziej utalentowanych osób
w organizacji mają wpływ na to, w jaki sposób budowana jest opinia
na temat pracodawcy na rynku - Employer Branding. Pamiętajmy, że
niezadowoleni pracownicy wypowiadają się chętnie. Sztuką
i wyzwaniem jest budowanie atrakcyjnego wizerunku na rynku.

Po zidentyfikowaniu grupy talentów,
przychodzi czas na wykorzystanie
ustruktorowanych planów rozwojowych.
Możemy tutaj uwzględniać dokumentację
tradycyjną lub e-narzędzia będące wielką
i pomocą w procesie.

ROZWÓJ I PROGRES

SZKOLENIA, COACHING,
MENTORING

Niezwykle istotne jest to, że za słowami
i planami musi w organizacji iść

DOŚWIADCZENIA ZAWODOWE

autentyczne zaangażowanie i faktyczna
realizacja ustalonych planów. Szkolenia,
Coaching, Mentoring i inne zaplanowane
i zakomunikowane aktywności muszą
stać się rzeczywistością, aby nie tyko
podnosić kompetencje, ale również dbać
o motywację grupy talentów.

RETENCJA

SYSTEMY WYNAGRADZANIA
I MOTYWACJI
Aby osiągnąć założone rezultaty, konieczna jest synchronizacja

Efektywne prowadzenie polityki zarządzania

procesów zarządzania talentami z innymi procesami HR jak np.
systemy wynagrazania i motywacji. Najbardziej utalentowane osoby
muszą być odpowiednio wynagradzane, nie stanie się to bez
odpowiedniego ujednolicenia polityki personalnej.

talentami ma istotny wyływ na możliwość
utrzymania tych kluczowych osób w
organizacji. Dodatkowo podnosi ono również
motywację pozostałych członków zespołu,
którzy widzą, że talent i zaangażowanie jest
docenione i nagrodzone - więc - warto się
starać!

METRYKI

Więcej informacji o tym, jak efektywnie rozwijać,
angażować i motywować pracowników, na
www.hcmdeck.com

