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Warsztat

• Wypracowanie metod rozwojowych dla uczestników szkolenia.

•  Zbudowanie wśród managerów postaw, które przyczynią się 
 do stabilizacji zespołów i zwiększą efekty ich pracy.

• Największe luki w zarządzaniu stroną trzecią.

• Wspólne ustalenie zasad współpracy

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Patroni medialni

Patron merytoryczny
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Wstęp

Szkolenie dedykowanie jest pracownikom współpracującym z firmami Outsourcingowymi, 
Merchandisingowymi i Zajmującym się Leasingiem Pracowniczym. Podczas warsztatu poruszana jest 
problematyka wywierania wpływu na jakość pracy współpracujących z nami firm zewnętrznych i ich 
utożsamienie się z naszą marką. Budowany jest schemat działań zapobiegający utracie jakości 
świadczonych usług. W programie poruszane są rzeczywiste sytuacje, które przytaczają uczestnicy i 
na ich podstawie wypracowywane są schematy działań oraz metody dalszej pracy.

Spotkanie podzielone jest na moduły, z których każdy zawiera wprowadzenie, odniesienie się do 
sytuacji w organizacji oraz schemat działania z nowo poznanym materiałem.

Zasada szkolenia opiera się na zebraniu w schemat dotychczasowych praktyk i wypracowaniu działań 
mających na celu zwiększenie efektywności. Każdy moduł kończy się konkretnymi wskazówkami, a nie 
jedynie diagnozą problemu.
 

Trener jest praktykiem działania outsourcingowego i ma na celu zbudować z grupą najlepsze 
rozwiązania.

Metodyka

Podczas dwóch dni pracy poruszana jest tematyka praktycznego zastosowania wiedzy i sposobów jej 
wdrożenia w codzienną pracę.Na początku szkolenia uczestnicy otrzymują materiały do ćwiczeń oraz 
rozszerzony zakres przerabianego materiału. Podręcznik stanowi zarówno kompendium wiedzy jak i 
zeszyt ćwiczeń. Przeważającą część szkolenia stanowi interakcja z uczestnikami i praktyczne 
ćwiczenia. Elementy wykładu mają na celu jedynie wprowadzenie do modułu.

Podczas szkolenia ma miejsce dyskusja, scenki rodzajowe, praca w podgrupach i indywidualne 
ćwiczenia.
 
Cele szkolenia:

 • Poznanie zasad działania firm zewnętrznych
 • Ujednolicenie komunikacji i sposobów zarządzania pracownikami.
 •  Wypracowanie metod rozwojowych dla uczestników szkolenia.
 •  Zbudowanie wśród managerów postaw, które przyczynią się do stabilizacji zespołów 

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
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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
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1.Rozpoczęcie szkolenia  

 • Przedstawienie programu szkolenia
 • Kontrakt na szkolenie
 • Przedstawienie uczestników
 • Pre-test z wiedzy

2.Gra negocjacyjna
 
 • Gra negocjacyjna obopólnych korzyści
  - Wnioski i podsumowanie
  - Wypracowanie najlepszych wskazówek

3.Firmy outsourcingowe 

 • Wprowadzenie do tematyki 
  - Outsourcingu
  - Merchandisingu
  - Leasingu pracowniczego
 • Struktura wewnętrzna firm outsourcingowych
  - Korzyści i problemy wynikające z pracy z firmami Outsourcingowymi 
  - Na czym polega opłacalność firm zewnętrznych
 • Sektory outsourcingu
 • Przyszłość outsourcingu w Polsce

3.Cele i struktura firm outsourcingowych
 
 • Jak rozliczają się firmy outsourcingowe 
  - Z Klientem
  - Z Dostawcą
  - Z Pracownikami 
  - Trójkąt rozliczeniowy
 • Największe luki w zarządzaniu stroną trzecią
  - Formy przewinień
  - Sposoby działania
  - Metody przeciwdziałania nadużyciom
 • Na czym tak naprawdę zarabiają firmy outsourcingowe
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 • Obowiązki pracowników zewnętrznych wynikające z:
  - Kontraktu
  - Kodeksu pracy
  - Etyki pracy
 
4. Współpraca z firmami zewnętrznymi 

 • Wspólne ustalenie zasad współpracy
  - Jak prowadzić spotkania z pracownikami zewnętrznymi
  - Podział celów
 • Efektywna komunikacja zadań
  - Podział zadań ze względu na wiedzę i postawę pracowników
 • Współpraca z:
  - KAM’ami firm outsourcingowych
  - Koordynatorami firm outsourcingowych
  - Pracownikami  firm outsourcingowych

5. Budowanie zaangażowania wśród pracowników zewnętrznych

 • Diagnoza problemów związanych z zaangażowaniem
  - Różnice pokoleniowe
  - Obecny rynek pracy
  - Różnica w kulturach organizacyjnych obu firm
 • Przeciwdziałanie spadkowi zaangażowania
  - Brak wiedzy
  - Brak motywacji
  - Ćwiczenia pozwalające przeciwdziałać utracie zaangażowania

6. Komunikowanie zadań 

 • Feedback sytuacyjny
  - Komunikowanie dobrych wyników
  - Przekazywanie nieprzyjemnych informacji
  - Rozmowa dyscyplinująca
  - Pochwała
  - Zwolnienie pracownika

 

Dziękuję za organizację świetnego szkolenia„Compliance Officer” . Spotkanie przebiegało nie tylko na wysokim 
merytorycznym poziomie, ale także w przyjaznej atmosferze. 

Urszula Szudarek, TDJ S.A



Warsztat

7. Komunikowanie zadań 

 • Feedback sytuacyjny
  - Komunikowanie dobrych wyników
  - Przekazywanie nieprzyjemnych informacji
  - Rozmowa dyscyplinująca
  - Pochwała
  - Zwolnienie pracownika

8. Egzekwowanie działań
 
 • Utrzymanie service level 
 • Schemat postępowania w egzekwowaniu działań
  - Ustalenie korzyści i konsekwencji działań
  - Monitorowanie wyników
  - Asertywność działań
  - Rozliczanie z zadań

9. Zadanie rozwojowe 

 • Wypracowanie dalszego działania po szkoleniu
 • Stworzenie schematu wdrożenia nowo nabytych umiejętności
 • Drabina kompetencji

10. Podsumowanie szkolenia 

 • Zebranie wypracowanych działań
 • Stworzenie schematu postępowania w różnych sytuacjach

11. Zakończenie szkolenia 

 • Wnioski i podsumowanie.
 • Post-test wiedzy i postaw
 • Omówienie korzyści płynących z zastosowanie działań poznanych na szkoleniu
 

Spotkanie biznesowe „Optymalizacja czasu pracy w Contact Center” przygotowane przez Firmę 
BMS Group w dniach 9-10 stycznia 2018 r., jest godne polecenia. Przygotowane w sposób 
profesjonalny, zarówno pod względem organizacyjnym jak i pod względem doboru 
przygotowanych tematów i osób referujących dane zagadnienia. Polecam uczestnictwo 
w spotkaniach organizowanych przez firmę BMS Group.

 Anna Ćwiek, Michał Senwicki, Energa Obrót
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Trener

BMS Group Sp. z o.o., ul. Nowogrodzka 50/515, 00-695 Warszawa
tel.: +48 22 412 50 62 fax: +48 22 412 50 61
e-mail: info@bmspolska.pl, www.bmspolska.pl

Dariusz Leonhard

Swoją karierę zaczynał jako handlowiec dla firm spożywczych na wszystkich 
dużych sieciach Następnie przez 6 lat pracował w jednej z największych firm 
outsourcingowych w Polsce (ASM Group S.A.), i zajmował się budowaniem, 
zarządzaniem i rozliczaniem zespołów handlowych dla największych graczy 
na rynku nowoczesnym i tradycyjnym. Przez ostatnie dwa lata swojej pracy 
operacyjnej zajmował się zarządzaniem całą spółką outsourcingową 
wprowadzając ją na giełdę New Connect. Jako Dyrektor Operacyjny był 
odpowiedzialny za wyniki podległych zespołów jak i rentowność całego 
przedsiębiorstwa. Podlegały mu działy handlowe, operacyjne, analityczne 
oraz biurowe. Równocześnie przez ostatnie 7 lat łączył pracę szkoleniową, na 
początku dla swoich zespołów, później po uzupełnieniu wiedzy merytorycznej 
szkolił dla zewnętrznych Klientów.  

Jest absolwentem Akademii Trenera na Wyższej Szkole Bankowej oraz 
certyfikowanym Negocjatorem i Mediatorem. Dzieląc się swoją wiedzą i 
doświadczeniem wspólnie z uczestnikami szkoleń szuka rozwiązań, które 
usprawnią biznes.

Obecnie, jako Training Manager w Grupie Eurocash S.A. zajmuje się 
zwiększaniem kompetencji zarządczych kadry menadżerskiej wszystkich 
spółek grupy kapitałowej.

 


