
HR MOJSTER 

Skupinski coaching za kadrovike 

 

Ste proaktivna oseba, ki rada razmišlja s svojo glavo in prispeva rešitve? Radi vidite konkretne rezultate 

vašega dela? Radi delate v sproščenem in spodbudnem okolju? Potem je HR MOJSTER idealna 

priložnost za vas, da skozi skupinski coaching pridete do rešitev za vaše izzive na kadrovskem področju. 

 

HR Mojster je serija petih srečanj, kjer obravnavamo naslednje teme: 

• strateški razvoj osebnostnih kompetenc in potencialov zaposlenih,  

• kadrovska orodja za selekcijo in izbor ter razvoj zaposlenih,  

• strategije privabljanja in zadrževanja talentov,  

• uvajanje novih zaposlenih, 

• vodenje sestankov,  

• vodenje zaposlenih na coaching način,  

• učinkovita komunikacija z vodstvom in s sodelavci vseh generacij. 

 

 

Verjamemo, da ima vsako podjetje in vsak HR Manager svoje izzive. Zato najprej prisluhnemo vam in 

vašim izzivom, s katerimi se srečujete v okviru zgoraj naštetih tematik. Na ta način se bolje seznanimo 

z vašo problematiko in vam pomagamo do konkretnih rešitev. Srečanja potekajo na interaktiven način 

in v manjših skupinah, kjer vsak udeleženec dobi rešitve za svoje izzive.  



Do rešitev vas bo v sodelovanju z vami in ostalimi udeleženci pripeljala poslovna trenerka in coachinja 

Mojca Belak, univ. dipl. sociologinja, kadrovska managerka. Mojca je 15 let delovala na kadrovskem 

področju v različnih priznanih podjetjih, kjer je bila v vlogi vodje kadrovske službe in vodje razvoja 

kadrov. Njene prednosti so dolgoletna praksa dela z ljudmi, izkušnje pri delu z vodji in top 

menedžmentom ter z razvojem zaposlenih, zaradi česar dobro razume in pozna dinamike ter procese 

v podjetjih. Hkrati ima tudi sama izkušnje z vodenjem, motiviranjem in razvojem zaposlenih. 

Že sedem let pa se v podjetju Transformacija izobražuje, usposablja in je aktivna kot trenerka in 

coachinja. Vodi treninge NLP Diploma in NLP Praktik ter izvaja treninge s področja komunikacijskih 

veščin in odnosov v podjetjih ter osebne in poslovne coachinge s klienti. 

Mojca je zavezana osebnemu in profesionalnemu razvoju. Na treningih in delavnicah se zna zelo dobro 

približati potrebam udeležencev in s tem zagotovi, da vsak udeleženec pridobi kar največ za svojo 

osebno in profesionalno rast. 

 

 

                                               

   

 

 

 

Vesela sem, da skozi svoje delo kot poslovna trenerka in 

coachinja, prispevam k pozitivnim spremembam v življenju 

in delu posameznikov ter skupin. Najbolj me veseli, ko od 

udeležencev mojih delavnic in coachingov dobim povratno 

informacijo, da so uspeli premagati svoje izzive in jih s 

pomočjo uvidov, znanja in rešitev, ki so jih dobili, spremeniti 

v uspešne zgodbe. 

Super mi je bilo na primer slišati, ko mi je udeleženka enega 

od mojih treningov komunikacije povedala, da je s pomočjo 

znanja in uvidov s treninga izjemno izboljšala odnos s svojim 

šefom. Pred tem pri njem ni nič dosegla, ni prisluhnil njenim 

težavam, potrebam in predlogom. Odnos je bil napet in 

komunikacija slaba. S spremembo načina komunikacije se je 

posledično izboljšal tudi odnos. Zdaj se na delovnem mestu 

počuti bistveno bolje, šef ji prisluhne, upošteva njene 

predloge in tudi dobi priznanje za svoje delo. 

Zelo vesela sem bila tudi, ko sem po končanem pet dnevnem 

treningu na temo komunikacije in medosebnih odnosov v 

podjetu, ki se ukvarja z elektro dejavnostjo, od direktorja 

dobila povratno informacijo, da so se odnosi v ekipi bistveno 

izboljšali. Posledično delo teče precej bolje in z bistveno 

manj nepotrebnih zapletov. Pred tem pa so imeli v ekipi 

precej zastojev v delovnih procesih, pri medsebojni 

komunikaciji in komunikaciji s strankami ter pri sami izvedbi 

projektov. 

 



Kadrovsko orodje ProfileXT® 

V okviru HR Mojstra se spoznate z enim najboljših kadrovskih orodij za selekcijo in razvoj zaposlenih 
(psihometrični test ProfileXT®), ki vam bo pomagalo tako pri vašem osebnem razvoju, kot pri razvoju 
zaposlenih v vašem podjetju. V okviru treninga vam namreč omogočimo brezplačno testiranje, 
interpretacijo rezultatov in še eno uro individualnega coachinga. Na ta način orodje preizkusite na 
lastni koži in presodite o njegovi kakovosti in zanesljivosti. 

 

Na srečanjih bomo ProfileXT® obravnavali predvsem v kontekstu razvoja vaših osebnostnih kompetenc 
in vezano na strategijo razvoja kadrov v podjetju. 

 
Razvoj osebnostnih kompetenc in potencialov zaposlenih: 5 korakov 
 

 

 
 

 

V okviru HR Mojstra se naučite kako postaviti strategijo razvoja osebnostnih kompetenc in potencialov 
zaposlenih, ki temelji na uporabi kadrovskega orodja ProfileXT®.  

 

Strategije privabljanja in zadrževanja talentov / Uvajanje novih zaposlenih 
 
Raziskali bomo kakšne so obstoječe strategije privabljanja in zadrževanja talentov ter procesi uvajanja 
novih zaposlenih v vašem podjetju, obdržali kar je dobrega in nadgradili z novimi idejami. V kolikor pa 
česa od tega še nimate, pa bomo našli ideje, kako se tega lotiti v vašem podjetju. 
 
Ključni dejavniki pri privabljanju in zadrževanju talentov ter uvajanju novih zaposlenih so dobra 
komunikacija, odnos in prepoznavanje njihovih vrednot ter potreb. Podjetje se mora zavedati svojih 
prednosti in jih izpostaviti. V kolikor pa se podjetje sooča z visoko fluktuacijo, pa je sigurno čas, da 
razmisli o načinu vodenja zaposlenih. 
 

Vodenje sestankov 

 
Na HR Mojstru se bomo ukvarjali tudi z 'zimzeleno temo' vodenja sestankov. Izzivi s katerimi se 
običajno srečujemo na sestankih so:  

• zamujanje,  

• sestanki so predolgi,  

• udeleženci so vsak na svoji mobilni napravi, razen tistega, ki govori, 

• ne drži se predvidenih tem, ampak se debata razvije v čisto drugo smer, 

• na koncu sestanka ni nobenih sklepov, dodeljenih nalog in rešitev, 

• na sestankih sedijo osebe, katerih prisotnost sploh ni potrebna in s tem izgubljajo čas, 

• komunikacija je nespecifična, zato si vsak udeleženec stvari predstavlja po svoje in naloge niso 
opravljene skladno s  pričakovanji, 

• udeleženci govorijo en čez drugega, 

• udeleženci so večinoma časa tiho in nič ne prispevajo, 

• in še mnogo drugih izzivov. 

Naučili se boste kako pravilno voditi sestanke, da bodo kratki, učinkoviti in dosegli svoj cilj. 



 

Vodenje zaposlenih na coaching način 

V kolikor ste vodja ekipe ali pa ste kot kadrovik v vlogi internega svetovalca vodjem kako naj ravnajo s 

svojimi zaposlenimi, vam bodo gotovo prav prišle ideje, kako voditi zaposlene na coaching način. Kaj 

pravzaprav to pomeni? Namesto, da zaposlenim samo povemo kaj je njihovo delo in kaj morajo 

narediti, jim kot vodja pomagamo pri njihovem osebnostnem in strokovnem razvoju. V zameno za to 

dobimo odlične delovne rezultate. 

V okviru srečanj na HR Mojstru bomo obravnavali področja, ki jih mora obvladati vodja, ki želi voditi na 

coaching način: asertivna komunikacija, aktivno poslušanje, empatija, prepoznavanje in razvoj 

potencialov, mentorstvo, prepoznavanje vrednot in potreb različnih generacij. 

V preteklosti je bilo vodenje na način 'ukaz in kontrola' nekaj normalnega. V zadnjih letih pa raziskave 

kažejo, da se zaposleni, predvsem pa mlajše generacije, bistveno boljše odzivajo na coaching način 

vodenja. Ne glede na generacijo, pa imamo vsi ljudje enake potrebe po potrditvi, transparentnosti, 

komunikaciji in povratni informaciji. Vodenje na coaching način naslovi te potrebe in motivira 

zaposlene, da razvijejo svoje potenciale. 

Učinkovita komunikacija z vodstvom in s sodelavci vseh generacij 

Kot kadrovik se gotovo kdaj znajdete v poziciji, ko morate vodstvo prepričati s svojo idejo ali jim na 

ustrezen način približati problematiko zaposlenih. Prav tako morate znati zaposlenim predstaviti nove 

zamisli, ki vam jih posreduje vodstvo. Za te situacije vam sigurno prav pride, če znate učinkovito 

komunicirati. V kolikor vam take situacije predstavljajo izziv, vam bodo prav prišle vsebine s področja 

asertivne komunikacije, s katerim se bomo ukvarjali na HR Mojstru. 

Coaching način dela na srečanjih 

Na srečanjih bomo obdelali vse zgoraj naštete teme, vendar malce drugače, kot ste sicer vajeni. Ne bo 

stroge strukture, ampak bodo srečanja potekala v sproščenem vzdušju, kjer se bodo prepletale teorije, 

praktične vaje, naše in vaše prakse, dialogi, debate in odkrivanje novih rešitev za vaše izzive. Spoznali 

boste nove kolegice in kolege s kadrovskega področja, s katerimi lahko ostanete v kontaktu tudi 

kasneje in si izmenjate dobre prakse. 

 

S HR Mojstra boste odšli s konkretnimi rešitvami za vaše izzive. 


