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Warsztat

•  Jak się opiekować zdolnym pracownikiem i jak go inspirować?

•  Jakie są wyzwania współczesnych organizacji związane
  z zarządzaniem talentami?

•  Jakie są kluczowe sposoby wspierania menedżerów jako opiekunów talentów?

•  Jak przygotować i odpowiednio wdrożyć plan wsparcia dla kadry zarządzającej?

•  Jak właściwie rekrutować liderów do programu wspierania talentów?

•  Dlaczego utalentowani ludzie odchodzą z pracy?

   
Zgłoś swój udział już dziś!

530 755 339 

ewa.rokicka@bmspolska.pl

Zarządzanie talentami w organizacji
Metody wspierające menedżerów w rozwijaniu talentów
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Warsztat

Zarządzanie talentami w organizacji
Metody wspierające menedżerów w rozwijaniu talentów

 Programy zarządzania talentami w organizacjach to od lat bardzo ważny trend, który
wg najważniejszych organizacji na świecie będzie się nasilał w najbliższych latach.

Badania wskazują, że jednym z najtrudniejszych elementów całego systemu zarządzania 
talentami jest odpowiednia rekrutacja menedżerów i ich odpowiednie przygotowanie do roli 
opiekuna zdolnego pracownika.

W Polsce wciąż menedżerowie traktują tę rolę jako zadanie „przy okazji”, „w wolnym czasie”. 
Poświęcają swoim podopiecznym do 5% swojego czasu, a do tego nie jest on dobrze 
spożytkowany.
Nasi menedżerowie często nie dostają sami właściwego szkolenia i wsparcia w organizacji do 
pełnienia tej ważnej roli. Stosują więc takie narzędzia i sposoby, które wydają się im właściwe, 
uczą się na własnych błędach.

• Czy aby słusznie?
• A może skuteczniejsze będzie im pomóc i wskazać właściwe rozwiązania i metody?

Warto przygotować liderów w organizacji do wymagającej roli opiekuna talentów w sposób 
profesjonalny, tym bardziej, że chodzi o najzdolniejszych pracowników, z którymi wiążemy 
wszyscy wielkie nadzieje.

Cele szkolenia:
• Poznanie kluczowych sposobów wspierania menedżerów jako opiekunów talentów
   w organizacji
• Diagnoza i analiza przygotowania menedżerów do roli prowadzenia talentów w organizacji
• Przygotowanie planu wsparcia menedżerów we własnej organizacji

Dla kogo jest ten warsztat?
• Kadra zarządzająca, pracownicy HR, HRBP, którzy są odpowiedzialni za rozwój talentów
   w organizacji, szczególnie wspieranie menedżerów jako opiekunów talentów

Korzyści dla uczestników:
• Wiedza o podstawowych umiejętnościach menedżera w roli opiekuna talentów
• Wiedza o tym, jak właściwie rekrutować menedżerów do programu wspierania talentów
• Poznanie dobrych praktyk w roli opiekuna HiPo
• Zrozumienie znaczenia doboru menedżerów do programu
• Wiedza o tym, jak wzmacniać kompetencje mentora i coacha u menedżerów

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

Referencje

Otrzymałam i doświadczyłam akceptacji, zrozumienia, chęci pomocy i wsparcia, 
prostych narzędzi, miłej atmosfery. Przebywałam pod opieką super prowadzącego.

Nina Krystoń, Dyrektor ds. CSR, Kopex



WarsztatWarsztat

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

DZIEŃ PIERWSZY DZIEŃ DRUGI

Rozpoczęcie: 9:00

1. Talent, HiPo – kto to taki i dlaczego jest ważny
  dla organizacji? Co mówią badania?

2. Rola menedżera zarządzającego talentami oparta
  na partnerstwie i dialogu:
• Jak przygotować menedżera do takiej roli?
• Czy każdy menedżer powinien zarządzać
    talentami?

3. Oczekiwania HiPo wobec organizacji.
  Jak menedżer i organizacją mogą je wspierać?

4. Trudne sytuacje i wyzwania menedżera
  zarządzającego talentami:
• Z czym może się spotkać?
• Jak się do takich sytuacji przygotować?
• Jak budować umiejętność pracy w dyskomforcie?

Zakończenie: 17:00

Rozpoczęcie: 9:00

5. Najważniejsze umiejętności menedżera w pracy
  z talentami:
• Komunikacja
• Otwartość
• Pobudzanie kreatywności
• Zachęcanie do odważnych działań
• Dawanie samodzielności
• Docenianie

6. Menedżer HiPo – mentor? Coach?
  Jakie role i kiedy są skuteczne?

7. Jak przygotować menedżera do roli opiekuna
  talentów?
• Systematyczne spotkania
• Informacja zwrotna
• Monitorowanie postępów

Zakończenie: 17:00

Metodyka:

Wykłady, dyskusje i ćwiczenia w grupie oraz praca indywidualna, prezentacje, obserwacje i informacja zwrotna.
Warsztaty prowadzone będą w formie wykładów i ćwiczeń praktycznych, które mają na celu wykorzystanie wiedzy
z zagadnień poruszonych podczas warsztatów.
Warsztat będzie składał się w 20% z teorii, a w 80% z praktyki.

Przewiduje się wykorzystanie następujących metod przeprowadzenia szkolenia:
• Wprowadzenie i prezentacja podstaw teoretycznych omawianych zagadnień.
• Metody kształcenia aktywnego: ćwiczenia i warsztaty – praktyczne wykorzystanie wiedzy zdobytej przez uczestników
   szkolenia:
 o Ćwiczenia, case study;
 o Pytania i odpowiedzi;
 o Dyskusja;
 o „Burza mózgów”
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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

Joanna Adamska
Trener biznesu, coach, certyfikowany facilitator Lego®Serious Play®, manager i ekspert 
badań  marketingowych z ponad 20-letnim doświadczeniem w biznesie. 
Doświadczony sprzedawca i negocjator – przez 8 lat nieustannie pracowała z projektami 
ad-hoc z producentami FMCG, przez ponad 3 lata na co dzień negocjowała długofalowe 
kontrakty z sieciami detalicznymi. Wiele lat zarządzała zespołami, znajdując w tym radość
i inspirację.

Nieprzerwanie od 1994 roku była związana z branżą FMCG, w różnych rolach. 13 lat pracy
w Mars Inc., początkowo w obszarze planowania finansowego, następnie w badaniach 
marketingowych. W latach 2007-2016 związana była z firmą Nielsen, gdzie zajmowała 
stanowiska Retiler Services Director, Consumer Research Director czy Platinum Clients 
Business Partner. Była też członkiem zespołu zarządzającego Nielsen Polska. Często 
reprezentowała pracodawcę jako prelegent na uznanych konferencjach i wydarzeniach 
branżowych.

Prowadząca i autor cykli szkoleń wewnętrznych na temat badań konsumenckich, wystąpień 
publicznych, umiejętności negocjacyjnych i managerskich w Nielsen Polska. Pełniła rolę 
audytora i egzaminatora wewnętrznych trenerów biznesu. Uczestniczyła we wprowadzaniu 
kultury coachingowej w organizacji.

Mocno skoncentrowana na praktycznych aspektach szkoleń i rozwoju. 
Zawsze poszukuje niestandardowych rozwiązań dla codziennych wyzwań – poprzez 
narzędzia i sposób myślenia.

"Jestem coachem i trenerem z zamiłowania, ponieważ wierzę w moc ludzi – każdy proces z ich 
udziałem potrafi zainspirować, ale jeszcze lepiej, jeśli daje gotowe narzędzia do dalszej pracy"

Pracuje w języku polskim i angielskim.
Właścicielka „Adamska coaching i warsztaty” oraz partner w „Coaching Patrnerzy”

Kompetencje:
• Inżynier Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
• Szkoła Trenerów Biznesu, House of Skills
• Kurs Management Consulting, Polska Akademia Nauk & Mantle Executive Development
• Studium Coacha Biznesu, Pracownia NOVO
• Studium Coacha Grupowego i Zespołowego, Pracownia NOVO
• Kurs certyfikacyjny LEGO® SERIOUS PLAY®, Rasmussen Consulting


