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Digitalizacja i cyfryzacja funkcji
w nowoczesnym HR

Warszawa, 19 - 20 września 2018

•

Skutecznie budować strategiczna rolę HR w firmie.

•

Przeprowadzić z sukcesem transformacje cyfrową w obszarze HR.

•

Być realnym partnerem dla biznesu w wyłuskiwaniu i utrzymaniu.
prawdziwych talentów przy aktywnym wykorzystaniu technologii.

Patroni medialni
Zgłoś swój udział już dziś!

Patron merytoryczny
 530 755 339

 ewa.rokicka@bmspolska.pl

WARSZTAT
Wstęp
Digitalizacja i cyfryzacja jest już naszą rzeczywistością. Jeśli chcemy osiągnąć sukces, firmy muszą
być elastyczne i nieustannie kształtować swój model biznesowy, w twórczy sposób korzystając
z technologii.
Właściwe kompetencje, umiejętność ich pozyskania i utrzymania, decydują dziś o przewadze
konkurencyjnej i wartości rynkowej organizacji. Wiemy już jak bardzo obecnie poszukiwane przez
pracodawców talenty z pokolenia millenialsów cenią „zdigitalizowane”i nowoczesne miejsca
pracy. Dlatego też digitalizacja i cyfryzacja funkcji HR jest dziś koniecznością.
Korzystanie przez działy HR z najnowszych rozwiązań technologicznych, automatyzacji procesów
czy zwinnych metodyk pracy wpływa nie tylko na poprawę efektywności ich działania czy
optymalizację kosztów biznesowych, ale również na wizerunek firmy. Rozwiązania
technologiczne mogą z sukcesem wspierać menedżerów HR już nie tylko w administrowaniu
sprawami pracowniczymi, w procesach rekrutacji czy selekcji kandydatów, ale również w badaniu
kompetencji, identyfikacji talentów, wspieraniu indywidualnego rozwoju pracowników, budowaniu
ścieżek kariery oraz w budowaniu programów motywacyjnych i wspierających zaangażowanie
pracowników i managerów.
Korzyści:
•
•
•
•
•

skutecznie budować strategiczna rolę HR w firmie
przeprowadzić z sukcesem transformacje cyfrową w obszarze HR
być realnym partnerem dla biznesu w wyłuskiwaniu i utrzymaniu prawdziwych
talentów przy aktywnym wykorzystaniu technologii
aktywnie wspierać rozwój biznesu obszarze cyfryzacji i digitalizacji poprzez
zarządzanie kompetencjami pracowników i ich wynikami
zwinnie zarządzać procesami HR

Metodyka:
Warsztat prowadzony jest metodami wykorzystującymi techniki i narzędzia pracy grupowej oraz
metodologię design thinking, które w trakcie trwania warsztatu aktywizują uczestników do
wypracowania optymalnych rozwiązań.

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

PROGRAM
Dzień I 9:00 - 17:00
1.
Kluczowe siły cyfrowej rzeczywistości - czyli nowi konsumenci, nowa technologia, nowy
biznes.
2.

HR Tech – czyli nowe technologie a wyzwania i trendy w HR.

3.

Zmiana ekosystemu pracy w dobie cyfryzacji.

4.

Cztery wymiary cyfrowej transformacji w HR.
•
•
•
•

W jaki inny i nowoczesny sposób zaangażujemy nasze klienta końcowego (pracownika, managera)?
W jaki sposób efektywniej będą pracować pracownicy HR dzięki nowym technologiom?
Jak się zmienią nasz procesy wewnętrzne dotyczące obsługi klienta /produktu HR?
Jak zmieni się nasz produkt HR z analogowego w produkt cyfrowy?
Dzień II 9:00 - 17:00

5.

Transformacja cyfrowa funkcji HR a
•
•
•

6.

kultura organizacyjna i wartości
zarządzanie zmianą
zarządzanie różnorodnością

Procesy HR i ich:
•
•
•

modelowanie
automatyzacja
usprawnianie operacyjne w oparciu o metodyki zwinne (Agile)

7.

Nowe kompetencje pracownika w dobie cyfryzacji

8.

Cyfryzacja funkcji HR:
•
•
•
•
•

9.

rekrutacji pracowników
zatrudniania i adaptacji
zarządzania wynikami pracy
rozwoju i szkoleń
komunikacji i Employer Branding

Dział HR jako parter biznesowy w dobie cyfrowej transformacji

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

TRENERZY

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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