Certyfikowany Kurs HR Business Partner

Warszawa, 9, 10, 11 października

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!
 530 405 003

 hubert.wozniak@bmspolska.pl

HR BUSINESS PARTNER

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.
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.

„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
• Możliwość przećwiczenia i otrzymania informacji zwrotnej od trenera prowadzącego oraz uczestników
• 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;
• Planowanie strategiczne;
• Wdrażanie strategii;
• Biznesowa transformacja obszarów HR;
• Najnowsze trendy w procesie konstruowania i wdrażania strategii HR.
Moduł II: Determinanty funkcjonowania HR BP jako strategicznego partnera biznesu.
• Trendy wpływające na rolę i zadania HR;
• Nowoczesne struktury organizacyjne;
• Umiejscowienie HR BP w strukturze organizacyjnej.
Moduł III: Role, funkcje, zadania HR BP.
• Role HR BP - nowe i tradycyjne role HR;
• Funkcje HR BP;
• Zakres zadań, uprawnień i odpowiedzialności HR BP;
• Psychologiczny 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;
• Elementy budujące autorytet;
• Budowanie własnej marki zawodowej.
Moduł V: Kluczowe obszary i wyzwania HR BP.
• Najnowsze trendy i koncepcje HR;
• Budowanie przywództwa i kształtowanie ról managerów w organizacji;
• Pozyskiwanie najlepszych pracowników;
• Performance Management (zarządzanie wynikami pracy);
• Zarządzanie kompetencjami;
• Zarządzanie talentami;
• Szkolenia i rozwój;
• Digitalizacja - najnowsze trendy i wyzwania dla HR.
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Moduł VI: Zarządzanie wiekiem w organizacji.
• Różnorodność jako przewaga konkurencyjna organizacji
• Potencjał pracownika a wiek
• Strategiczne zarządzanie wiekiem w przedsiębiorstwie
Moduł VI: Employer Branding – czyli jak budować markę pracodawcy.
• Działania Employer Branding;
• Badanie satysfakcji i zaangażowania pracowników;
• Dobre praktyki.
Moduł VIII: Zarządzanie zmianą w obszarze HR.
• Podstawowe zasady zarządzania zmianą;
• Opór przed zmianą;
• Strategia komunikowanie zmian;
• Promowanie projektów HR i budowanie zaangażowania managerów;
• Wsparcie procesów zmian i rozwoju organizacji.
Moduł VIII: Controling personalny.
• Efektywność wykorzystania kapitału ludzkiego na rzecz strategii biznesowej;
• Efektywność funkcji HR i jej najważniejszych procesów a oczekiwania biznesu;
• Współmierność kosztów do przychodów w HR a wyniki biznesowe;
• Prowadzenie analiz i wyciąganie wniosków w obszarze HR.
Moduł IX: Kompetencje HR BP.
• Inteligencja emocjonalna oraz kompetencje społeczne;
• Kompetencje biznesowe;
• Kompetencje specjalistyczne w obszarze HR;
• Kierunki rozwoju kariery HR BP i ocena kompetencji.

TRENER

Anna Bawor - Skowron
HR Manager, konsultant HR, facylitator, psycholog społeczny i licencjonowany trener od 15 lat. Realizuje projekty interim management jako
Interim HR Dyrektor. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej na Wydziale Psychologii Społecznej i Wydziale Socjologii.
Ukończyła Podyplomowe Studia Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Uczestniczka licznych kursów i szkoleń z zakresu zarządzania
organizacją i zasobami ludzkimi. �
Praktyk biznesu, posiada bogate doświadczenie zdobyte w firmach krajowych i międzynarodowych (na stanowiskach specjalistycznych
i kierowniczych) w zakresie projektowania i wdrażania nowoczesnych rozwiązań, narzędzi, procesów i procedur w obszarze HR oraz
przeprowadzania audytów, także w firmach o rozbudowanych strukturach organizacyjnych. � Na co dzień bezpośrednio współpracuje
z osobami zasiadającymi w zarządach spółek oraz wyższą kadrą managerską jako strategiczny doradca w zakresie projektowania
i wdrażania polityk oraz strategii HR, optymalizacji rozwiązań i procesów HR, budowania komunikacji, kultury i wartości w organizacji. ��
Jako trener specjalizuje się w szkoleniach z zakresu doskonalenia umiejętności menadżerskich oraz osobistych tj.: przywództwo,
budowanie i zarządzanie zespołem, rekrutacja i selekcja pracowników, motywacja i budowanie zaangażowania, systemy oceny okresowej
i prowadzenie efektywnych rozmów oceniających, zarządzanie kompetencjami i rozwojem pracowników, zarządzanie zmianą,
rozwiązywanie konfliktów, negocjacje, komunikacja interpersonalna i asertywność, sprzedaż i obsługa klienta.
Członek zwyczajny organizacji - Polish Association for HR Business Partner, Polish Association Of Organizational Psychology, Polish
Society for Training & Development.
Współpracowała z wieloma firmami doradztwa personalnego i szkoleń, jako senior konsultant i trener biznesu. �Realizowała projekty dla
m.in takich klientów jak: AmRest, ING Bank Śląski, AcelorMittal, Provimi Polska, PZU, Bosch, IPF Group, Edipresse, HOOP Polska, Inter Cars,
Eversoft, ITligent, Gracjan Kleger International, MarcPol, Philipiak Polska, EUMed,, GDD Grupa Dystrybucyjna DACCAR, Financial Experts,
ARMiR, ZUS, Ministerstwo Środowiska, MON, NIK, i inne.
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