Efektywna organizacja na miarę ery 4.0

ROZWÓJ W BRANŻY
PRODUKCYJNEJ
Osadzenie rozwiązań rozwojowych
w specyfice organizacji i stojących
przed nią wyzwań

Zorientowanie na rozwój kompetencji
menedżerskich i utrzymywanie
zaangażowania pracowników

WSPÓŁPRACA STRATEGICZNA:

Przygotowanie do mierzenia się
z wyzwaniami cyfrowej rzeczywistości

CZWARTA REWOLUCJA PRZEMYSŁOWA
Według raportu Deloitte „The Future of Work in Manufacturing”

Twórcy raportu wśród szans jakie niesie ze sobą automatyzacja

(2019), specyfika i zakres obowiązków stanowisk w branży produk-

typowa dla Czwartej Rewolucji Przemysłowej, wymieniają rozwój

cyjnej ulegną w przeciągu najbliższych kilku lat znacznej zmianie.

umiejętności miękkich. Ze względu na przejęcie realizacji manu-

Będzie się to wiązać nie tylko z wprowadzaniem pracowników

alnych i powtarzalnych zadań przez zaawansowane rozwiąza-

w cyfrową rzeczywistość dzięki digitalnym narzędziom pracy, ale

nia technologiczne, powstaje przestrzeń na rozwój kompetencji

i przeprojektowaniem ścieżek nauczania, zorientowanych na roz-

przypisanych wyłącznie człowiekowi – a więc: zarządzania ludźmi,

wój nowych kompetencji.

rozwiązywania problemów czy myślenia strategicznego. Jakie

Nasze podejście do rozwoju w branży produkcyjnej opiera się na 4 filarach:

działania pozwolą najpełniej zrealizować cele współczesnych firm
produkcyjnych?

DZIAŁANIA ROZWOJOWE W BRANŻY PRODUKCYJNEJ

PODNOSIMY EFEKTYWNOŚĆ

WZMACNIAMY KULTURĘ

WŁĄCZAMY NOWOCZESNE

WSPIERAMY UTRZYMANIE

PRZYWÓDCZĄ

ORGANIZACYJNĄ FIRMY

TECHNOLOGIE

ZAANGAŻOWANIA PRACOWNIKÓW

OBSZAR: ROZWÓJ KOMPETENCJI



»» Szkolenia menedżerskie – rozwiń kluczowe kompetencje me-

(szkolenia, warsztaty, grupy moderacyjne), online (platforma

nedżerskie, dzięki solidnej porcji wiedzy i praktycznemu treningo-

e-learningowa, szkolenia online, inspiracje) oraz w miejscu pracy

wi umiejętności z wykorzystaniem skutecznych narzędzi i metod

(shadowing, zadania wdrożeniowe, wypracowanie i wdrożenie

pracy. Przykładowe tytuły szkoleń menedżerskich dla branży pro-

standardów zarządczych), wspierając nie tylko wzrost ich kom-

dukcyjnej: Zarządzanie sytuacyjne, Kierowanie ludźmi, Zarządzanie

petencji, ale również budowanie ich zaangażowania i motywacji.

Nasze wieloletnie doświadczenie w zakresie współpracy z firmami produkcyjnymi zaowocowało dedykowaną ofertą działań rozwojowych, zaprojektowanych z myślą o wspieraniu celów biznesowych tego sektora.
Wybrane aktywności, które Państwu proponujemy to m.in.:

zmianą, Motywowanie pracowników, Wywieranie wpływu, Trudne

OBSZAR: DIAGNOZA
»»



sytuacje w pracy menedżera.

»»

»»

»»

Coaching indywidualny – poszerz perspektywę, identyfikując
znaczenie swoich zachowań, decyzji i reakcji oraz odkrywając

Program Rozwoju Menedżerów – weź udział w komplekso-

swój potencjał. Zwiększ efektywność działania poprzez precy-

kuj, jak postrzegana jest Twoja obecna rola przywódcza i porów-

petencji w oparciu o konkretne, osadzone w rzeczywistości Two-

wym programie, ukierunkowanym na wsparcie celów bizneso-

zyjniejsze formułowanie celów i kierunków dalszej przywódczej

naj swoje wyniki z liderami branży produkcyjnej z całego świata.

jej firmy kejsy sytuacyjne, uwzględniające rodzaj zadań, poziom

wych Twojej organizacji i pozyskaniu skutecznych metod i na-

aktywności.

odpowiedzialności i dynamikę pracy na Twoim stanowisku.

rzędzi pracy, m.in. dzięki diagnozie kompetencji, szkoleniom,

Badanie Leadership Effectiveness Analysis (LEA) – zweryfi-

Kontekstowe Badanie Kompetencji – sprawdź poziom kom-

warsztatom, coachingowi, inspiracjom oraz aktywnościom digitalnym.

»»

»»

Szkolenia e-learningowe – postaw na rozwój w wymiarze
digitalnym, dzięki atrakcyjnym i angażującym szkoleniom i wirtualnym pigułkom wiedzy, wspierającym zarówno podnoszenie

Program Rozwoju Mistrzów i Brygadzistów – zadbaj o roz-

kompetencji menedżerskich, sprzedażowych czy własnych, jak

wój Mistrzów i Brygadzistów w trzech przestrzeniach: na sali

i rozwój wiedzy produktowej i procesowej.
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WSPIERAMY ROZWÓJ BRANŻY PRODUKCYJNEJ OD LAT

26

88

44 429

uczestników działań
rozwojowych

lat doświadczenia

7245

dni szkoleniowodoradczych

Klientów z branży
produkcyjnej

10 429

przeszkolonych
Mistrzów
i Brygadzistów

Wybrane projekty rozwojowe realizowane w branży produkcyjnej:
»»
»»
»»
»»

badanie LEA
szkolenia sprzedażowe
szkolenia menedżerskie
Training on the Job

»»
»»
»»

programy rozwoju Mistrzów,
Brygadzistów i Kierowników
opracowanie i wdrożenie Dobrych Praktyk
e-learning



»»
»»
»»
»»

zarządzanie talentami
warsztaty rozwojowe
coaching
działania doradcze

