NASZE WARTOŚCI

MISJA
DOSKONALIĆ
BIZNES, OTOCZENIE I SIEBIE

BIZNES
odwaga • niesztampowość •
wartość dla biznesu • nowoczesne
technologie • elastyczność •
kompleksowość • wsparcie • praca
na KPI • kreatywność • dociekliwość
• partnerstwo • wyjście poza
schemat

OTOCZENIE

SIEBIE

odpowiedzialność • Dobre
Praktyki • uczciwość •
proekologiczne nawyki • empatia
• wysokie standardy • szacunek
• uważność • sens

ciekawość • ambicja •
konstruktywna krytyka • ciągłe
doskonalenie • inspiracja •
motywacja • wzajemne zaufanie
• pasja • różnorodność • feedback
• szczerość
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KREUJEMY WARTOŚĆ DLA BIZNESU

WŁĄCZAMY TECHNOLOGIĘ

LUBIMY NIEOCZYWISTE ROZWIĄZANIA
Nie uznajemy kopiuj + wklej. Nie mamy gotowych scenariuszy szkoleń od A do Z. Nie zawsze ten sam problem rozwiążemy
przy pomocy tego samego działania.
Wiemy, ile wysiłku wkładacie w to, by Wasz biznes wyróżniał się na rynku. By doświadczenie Waszych Klientów było wyjątkowe. By motywacja, jaką dajecie swoim pracownikom, przekładała się na ich niesłabnące zaangażowanie. To, że zdecydowaliście się zainwestować w naszą współpracę, jest dla nas dowodem zaufania i uznania dla naszego doświadczenia.
Dlatego też, za każdym zleceniem, jakie trafia do nas od Klienta, dostrzegamy wyzwanie, z którym chcemy się zmierzyć.
Odkryć to, co dotychczas niezauważone, dotrzeć do sedna problemu i przedstawić wartość, której się nie spodziewano.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» nad koncepcją merytoryczną Projektów pracuje zespół osób o różnych specjalizacjach,
doświadczeniach, charakterach i zainteresowaniach – pozwala nam to spojrzeć na sytuację
Klienta, jego potrzeby i oczekiwania z różnych perspektyw

»» inspiracji szukamy nie tylko w obszarze naszej działalności, ale i branżach z pozoru odległych
»» nasze projekty rozwojowe są tworzone z Klientami, a nie tylko dla Klientów

NIE PRACUJEMY BEZ SENSU
Cenimy swój czas i wysiłek, jakich wymaga opracowanie koncepcyjne i realizacja projektów. Chcemy mieć pewność, że nie
marnujemy zasobów, których wykorzystanie w inny sposób, mogłoby przynieść Wam dodatkową wartość.
Chcemy czuć sens tego, co robimy, zarówno w wymiarze wyższych idei, jak i w tym bardziej przyziemnym – opłacalności
inwestycji i rentowności. Szanujemy także Wasz czas i chcemy móc zagwarantować, że za każdy razem, gdy angażujemy
Waszą uwagę, przyczyni się to do wypracowania konkretnych rezultatów lub konstruktywnych wniosków.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» praca nad Projektem jest ustalona harmonogramem, który ogranicza ryzyko nieefektywnego
zagospodarowania czasu

»» przeprowadzamy cykliczne spotkania monitorujące, mające na celu weryfikację czy obrany
kierunek działań jest w dalszym ciągu zasadny

»» realizacja działań rozwojowych i ich wpływ są mierzone przy pomocy precyzyjnych KPI, co
pozwala wskazać ich konkretną wartość biznesową

DOCHODZIMY DO SEDNA
Jesteśmy cierpliwi i uważni. Nie dajemy się zbywać. By dotrzeć do sedna, często musimy rozłożyć procesy na czynniki
pierwsze, ale możecie być pewni, że jeśli decydujemy się na taką dekonstrukcję, robimy to z konkretnego powodu.
Kieruje nami ciekawość. Wydaje się, że funkcjonując niemal 30 lat na rynku, można przyzwyczaić się do powtarzalnych
zjawisk i myślenia schematami. To, co jednak udało nam się dostrzec przez te lata to fakt, że DNA każdej organizacji
jest unikatowe. I choć w pewnych sytuacjach można zauważyć podobieństwo, nie kategoryzujemy, nie generalizujemy.
Patrząc inaczej, widzimy więcej.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» punktem wyjścia jest analiza; by rozpocząć prace nad Projektem musimy mieć pewność,
że znamy organizację na tyle, by stać się jej partnerem i inicjatorem zmian

»» czas poświęcony na dotarcie do sedna problemu jest niemierzony, niesprecyzowany
sztywnymi ramami

»» patrzymy na problem z różnych perspektyw, identyfikując jego oddziaływanie na wszystkie
obszary organizacji

JESTEŚMY BLISKO
Lubimy być na bieżąco i potrzebujemy być na bieżąco. Informacja to nasza najcenniejsza waluta, dzięki której możemy
inwestować w rozwój organizacji Klientów.
Chcemy również być obok naszych Klientów, by choć patrząc z zewnątrz, móc dotykać ważnych tematów i wzbogacać
ich punkt widzenia naszą perspektywą.
Od bycia usługodawcą, wolimy być partnerem. Partnerem, który jest blisko biznesu, blisko rynkowych trendów, blisko
Klientów i ich problemów. Jesteśmy specjalistami od komunikacji, więc rozmawiamy i zmierzamy do uzyskania porozumienia i wzajemnego zrozumienia.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» każdym Projektem, zarówno od strony merytorycznej, jak i koordynacyjnej, zajmuje się dedykowany Konsultant Zarządzający, który słucha, pyta, zgłębia temat, analizuje, proponuje
i wdraża rozwiązania

»» nasza siedziba mieści się we Wrocławiu, ale pracujemy tam, gdzie w danym momencie
jesteśmy potrzebni

»» cenimy relacje partnerskie, w których panuje obustronny szacunek

WŁĄCZAMY TECHNOLOGIĘ
Nie zachłystujemy się każdą nowinką technologiczną, ale trzeźwo oceniamy, czy przyniesie ona wartość dla organizacji.
Czerpiemy z technologii to, co najlepsze i wykorzystujemy ją, by ułatwiać, przyspieszać, pokonywać ograniczenia, inspirować.
Staramy się też być jej nieformalnym ambasadorem. Oswajamy z technologią tych Klientów, którzy dotychczas ufali wyłącznie rozwojowi w wersji bezpośredniej – na sali, w miejscu pracy, w ramach sesji face-to-face.
Kieruje nami ciekawość i chęć odkrywania nowego. Testujemy różne możliwości, wdrażamy ciekawe trendy, jak również
projektujemy własne rozwiązania.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» wykorzystujemy technologię, by wspierać budowanie learning culture – środowiska, w którym
wykonywanie zadań zawodowych dzieje się równolegle z realizacją aktywności rozwojowych

»» stale pracujemy nad rozwojem naszej bazy gotowych produkcji – form microlearningowych,
e-learningowych, podcastów, webinarów, videoshotów i animacji

»» każdy projekt rozwojowy staramy się wzbogacać o adekwatne i atrakcyjne rozwiązania
z zakresu nowoczesnych technologii, np. filmy 360°

ZNAJDUJEMY WARTOŚĆ W RÓŻNICACH
Różnimy się. I to bardzo. Jesteśmy ekstrawertykami i introwertykami. Jesteśmy humanistami i ścisłymi umysłami. Lubimy
pomilczeć i gadamy bez opamiętania. Jesteśmy siłą spokoju i trudno nam utrzymać emocje na wodzy. Jesteśmy na początku drogi i na swojej pracy zjedliśmy zęby. Lubimy porządek i odnajdujemy się w kreatywnym chaosie.
Jesteśmy zespołem, który doskonale się uzupełnia. Doceniamy to, że się różnimy i staramy się wyciągać z tej mieszanki,
jak najwięcej. To z połączenia różnych perspektyw, spojrzeń i doświadczeń rodzą się nasze najciekawsze pomysły. U nas
różnice zawsze wychodzą na plus.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» zespół PROFES tworzą osoby o różnej wiedzy, specjalizacjach, doświadczeniach, co pozwala
oferować naszym Klientom szeroki zakres wsparcia w różnych obszarach

»» podchodząc do analizy problemu, przed jakim stoi Klient, przyglądamy mu się przez
pryzmat różnych perspektyw, co zwiększa wartość wyciąganych wniosków

»» z szacunkiem podchodzimy do Klientów, którzy mają odmienne zdanie od naszych,
próbując jak najlepiej zrozumieć ich interpretację

DODAJEMY NOWĄ PERSPEKTYWĘ
Lubimy łączyć poszczególne kropki, by w efekcie odkryć pełen obraz. Tam, gdzie organizacja widzi białe plamy, my dokładamy kolory, które rozjaśnią sytuację. Badamy związki przyczynowo-skutkowe, by w pełni zrozumieć powiązania pomiędzy procesami.
Gdy organizacja identyfikuje wyzwania, podpowiadamy, gdzie spojrzeć, by zobaczyć więcej. Gdy staje przy ścianie, pomagamy zrobić kilka kroków w tył i zacząć od początku. Bycie jednocześnie z boku, ale wystarczająco blisko Klienta, pozwala nam formułować wnioski, które pokazują mu często nowe spojrzenie, na stary, dobrze znany problem.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» świadczymy wsparcie doradcze w obszarach kluczowych z perspektywy współczesnych
organizacji

»» wspierając Klientów, opieramy się na naszym niemal 30-letnim doświadczeniu ze współpracy z setkami organizacji, które zbudowało nasz know-how, biznesową empatię i uważność

»» współpracując z przedstawicielami różnych branż, potrafimy przenosić pewne z pozoru
odległe spostrzeżenia na grunt Klienta, wskazując mu dobre wzorce

KREUJEMY WARTOŚĆ DLA BIZNESU
Potrafimy przetłumaczyć rozwój na język biznesu. Mówimy o rezultatach proponowanych przez nas działań tak, aby zwrócić uwagę tych, którzy są zainteresowani twardymi, wymiernymi efektami. Na słowach się jednak nie kończy…
Wpływamy na wskaźniki i parametry biznesowe. Podsuwamy argumenty, dzięki którym prezentacja działań rozwojowych
przez decydentami pozwoli wykazać pełną rentowność inwestycji.
Tak jak szanujemy Wasz czas i zaangażowanie we współpracę, tak również szanujemy budżet, jaki w nią inwestujecie.
Dzięki pracy na KPI udowadniamy, że wydanie każdej złotówki ma swoje biznesowe uzasadnienie.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» realizacja działań rozwojowych i ich efekty są mierzone przy pomocy precyzyjnych KPI
»» wspieramy przedstawicieli HR w komunikacji z działami biznesowymi, podsuwając argumenty
i konkretne dane

»» pomagamy Klientom diagnozować, czy ich organizacja jest gotowa do wdrożenia modelu ROI

INWESTUJEMY KLIENTA ZANIM KLIENT ZAINWESTUJE W NAS
Gdy mówimy Klientom wiele o Was słyszeliśmy, nie schlebiamy. To nie biznesowa kurtuazja, ale efekt naszej ciekawości
i przygotowania do rozpoczęcia współpracy. Zadajemy pytania, by lepiej zrozumieć sytuację, sięgamy do różnych źródeł,
by poszerzyć perspektywę. Patrzymy nie tylko na organizację, ale i jej otoczenie czy sytuację branży.
By dojść do sedna obserwujemy, dopytujemy, weryfikujemy, analizujemy, porównujemy, syntezujemy. Nie ograniczamy
sztywnymi ramami czasu potrzebnego na trafną identyfikację potrzeb i skrojenie odpowiedniego rozwiązania. Wszystko
po to, by utwierdzić Was w przekonaniu, że decyzja o podjęciu współpracy była jedyną słuszną.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» już na etapie przygotowywania oferty, dedykowany Konsultant Zarządzający dąży do jak najlepszego poznania sytuacji Klienta i rozpoznania wyzwania rozwojowego, przed jakim stoi

»» każdy projekt rozwojowy rozpoczynany jest od analizy – przybiera ona różne formy,
np. Kontekstowego Badania Kompetencji, badań CX czy wizyty w miejscu pracy, wywiadów i obserwacji w ramach Dnia Konsultanta

»» ważnym etapem przygotowań jest dla nas poznanie kontekstu branży, który ułatwia
zrozumienie realiów biznesowych

OSWAJAMY ZMIANĘ
Wiemy, jakie to trudne. Wejść w nową sytuację, zacząć działać inaczej, stracić z oczu coś, co dawało poczucie bezpieczeństwa, stanąć przed nieznanym i jeszcze niezbadanym. Ale wiemy też, jakie to satysfakcjonujące. Kiedy uda się w końcu
zrobić pierwszy krok. Kiedy pojawią się pierwsze rezultaty działań. Kiedy okazuje się, że zmiana była konieczna i choć wymagała poświęceń – przyniosła konkretne korzyści.
Choć często występujemy w roli inicjatora zmian, nie pozostawiamy Klientów samym sobie. Na każdym etapie stoimy
obok, by wspierać w przechodzeniu przez ten trudny dla organizacji czas. Wspieramy realizację pełnej komunikacji o zmianie, tłumacząc to, co z perspektywy pracowników najważniejsze.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» wspieramy Menedżerów, odpowiedzialnych za inicjowanie i wdrażanie zmian, wyposażając ich w konkretną wiedzę i umiejętności z zakresu efektywnego zarządzania zmianą, jak
i wskazówki, jak wpływać na postawy i reakcje podwładnych

»» stosujemy podejście projektowe, uwzględniające m.in. trafne definiowanie wymagań
czy identyfikację ryzyk, wspierające przechodzenie organizacji przez zmianę

JESTEŚMY ODWAŻNI W MYŚLACH I DZIAŁANIACH
… bo czy bez tego bylibyśmy tu, gdzie jesteśmy? Łamiemy schematy, kwestionujemy status quo, a gdy tylko usłyszymy
bo zawsze tak było, to dla nas sygnał, że najwyższy czas, by zawsze zmienić na To od teraz...
Lubimy mówić PROFES jako pierwsi na rynku…, bo to najpewniej oznacza, że na swojej drodze spotkaliśmy Klienta, który
tak jak my, miał w sobie tę odwagę, by zrobić coś nowego. Zawsze mierzyliśmy wysoko i choć nie zawsze miało to swój
pozytywny finał, nie przestaniemy tego robić.

CO TO OZNACZA W PRAKTYCE?
»» projektując działania rozwojowe, często wychodzimy poza znane, sprawdzone i bezpieczne
formy na rzecz rozwiązań, które dadzą Klientowi nową wartość

»» przełamujemy paradygmat klasycznych, dwudniowych szkoleń na sali, proponując nowe
modele rozwojowe, np. SKILLS ONBOARDING, oparty na zindywidualizowanych działaniach,
w miejscu pracy, z wykorzystaniem microlearningu i treści podawanych w atrakcyjnej formie

