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Z razvojem kadrov do rezultatov: Katalog kadrovskih storitev Transformacija
Pozdravljeni,
za vas smo pripravili katalog storitev, ki je namenjen HR managerjem, HR strokovnjakom, direktorjem,
vodjem in tistim podjetjem, ki želite povzdigniti kadrovsko funkcijo v podjetju na strateško raven ter
prispevati k boljši klimi, višji zavzetosti, rezultatom in večji učinkovitosti delovnih procesov v podjetju.

1. sklop: Kadrovske in organizacijske meritve
2. sklop: Svetovanje in coachingi
3. sklop: Delavnice, seminarji, webinarji
4. sklop: Kadrovski Outsourcing
.

Z razvojem kadrov do AKTIVNO ZAVZETIH
zaposlenih in doseganja rezultatov!

Veste kakšen vpliv imajo nezavzeti zaposleni na vaše rezultate?
Poskrbite za dvig zavzetosti vaših zaposlenih!

Stopnja zavzetosti
zaposlenih

Zavzeti zaposleni
Delno zavzeti
Aktivno nezavzeti

%
doseganje
ciljev*

Dodana vrednost / na
zaposlenega / na leto
(glede na povprečno
bruto plačo v SLO)

% zaposlenih glede
na stopnjo
zavzetosti
(slovensko
povprečje*)

Vsi zaposleni skupaj
za 1 leto
(na primeru 100
zaposlenih)

120%

4.209,22 €

13

54.719,81 €

100%

0,00 €

71

0,00 €

60%

-8.418,43 €

16

-134.694,43 €

Skupaj (1 leto):

-79.975,10 €

* State of the Global Workplace, Gallup, 2017.
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1. sklop: Kadrovske in organizacijske meritve

• Kadrovske meritve
V okviru našega assessment centra izvajamo sistematično in celovito storitev kadrovskih meritev.
S pomočjo meritev boste prejeli objektivne informacije, obdelavo in analizo podatkov, interpretacije
zaključkov in strategije ukrepov na vseh kadrovskih področjih:

• Organizacijske meritve
V okviru našega assessment centra izvajamo tudi celovito diagnostiko vašega delovnega okolja, ki
vključuje različne organizacijske meritve:

Klima in
zadovoljstvo

Organizacijske
meritve

Kultura

Zavzetost

"Kaj je klima v podjetju?"
"Vedno govorim, da klima v podjetju ni nič
drugega, kot tisti občutek zjutraj, ko si obuvaš
nogavice in si rečeš »Ojoj, spet moram v službo«,
ali pa »O, z veseljem grem tja«. Idealno bi bilo, da
bi zjutraj šel z veseljem delat, popoldne pa bi se z
veseljem vrnil domov. Obe klimi sta
zelo pomembni za zdravje."
(odlomek iz članka Mihe Bavca: Res izbrati top
delavca za šefa?)
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NE TVEGAJTE, POVEČAJTE VERJETNOST, DA BOSTE ZAPOSLILI
PRAVO OSEBO NA PRAVO DELOVNO MESTO.
Ste že kdaj zaposlili osebo, o kateri ste si na izbornem razgovoru ustvarili dober vtis, potem pa na
delovnem mestu ni dosegala vaših pričakovanj in rezultatov?

Ali ste vedeli, da:
✓ z uporabo kadrovskih orodij boste verjetnost, da zaposlitve pravo osebo na pravo delovno
mesto povečali vse do 75 %?
✓ osebe, ki se ujemajo z delovnim mestom so 2,5 x bolj produktivne od ostalih?
✓ med osebami, ki se ujemajo z delovnim mestom po sposobnostih, lastnostih in poklicnih sidrih je
manj fluktuacije?
✓ neustrezna zaposlitev lahko podjetje stane okoli 30 % potencialne letne plače zaposlenega (po
podatkih ameriškega Department of Labor).

Kadrovska orodja vam pomagajo:
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Prihraniti čas v selekcijskem postopku;
Ustvariti uspešen in učinkovit zaposlitveni proces.
Dobiti pravo osebo za delovno mesto.
Preprečiti visoke stroške ob zaposlitvi napačne osebe.
Povečati zadovoljstvo zaposlenih.
Izboljšate onboarding izkušnjo novo zaposlenih.

ALI VESTE, KAKO SE POČUTIJO VAŠI ZAPOSLENI?
POZNATE VAŠO ORGANIZACIJSKO KULTURO?
KAKŠNA JE STOPNJA ZAVZETOSTI VAŠIH ZAPOSLENIH?
V zadnjih 30 letih so različne raziskave potrdile pomembnost povezave delovnega
okolja in delovne uspešnosti.

Ali ste vedeli, da
na svetovni ravni* je med zgornjo četrtino najbolj zavzetih zaposlenih v primerjavi s spodnjo
četrtino aktivno nezavzetih zaposlenih:
41%

24%
MANJ fluktuacije

59%
MANJ fluktuacije

(v podjetjih z višjo stopnjo fluktuacije)

(v podjetjih z nižjo stopnjo fluktuacije)

21%

VIŠJA produktivnost

20%
VIŠJA prodaja

VIŠJA donosnost

70%

40%

10%

MANJ varnostnih incidentov

MANJ napak/okvar (kakovost)

VIŠJA ocena kupcev

NIŽJI absentizem
17%

*V študiji, ki jo je vodil mednarodni inštitut za raziskovanje javnega mnenja Gallup je sodelovalo več kot 82.000
delovnih skupin, več kot 1.8 milijona zaposlenih iz 230 organizacij iz 49 različnih panog in iz 73 držav.
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2. sklop: Svetovanje in coachingi
Ko pri svojem delu se vam nekaj zatakne in ne veste, kako naprej, vam, tako pri strateških odločitvah kot
na operativni ravni, na pomoč priskočijo naši svetovalci in coachi.

INDIVIDUALNI IN SKUPINSKI
COACHING

SVETOVANJE

Kdaj potrebujete coacha?
❖ Ko potrebujete podporo, da sami jasno
definirate vašo lastno vizijo, poslanstvo,
cilje in načine, kako jih boste dosegali.
❖ Ko potrebujete podporo pri iskanju svojih
virov, znanj, moči, vedenj, s katerimi boste
lahko dosegli cilje, ki ste se jih postavili.
❖ Ko ste se nekje »zataknili« in ne veste,
kako naprej.

Kdaj potrebujete svetovalca?
❖ Ko potrebujete konkretne nasvete,
usmeritve za vaše delo.
❖ Ko potrebujete nasvet/usmeritev, kako naj
se določen sistem, proces, postopek
izpostavi.
❖ Ko potrebujete svetovanje, KAKO nastale
izzive presegati.

Na katerih področjih naše stranke se
največkrat poslužujejo coachinga za:

Na katerih področjih naše stranke se
največkrat poslužujejo svetovanja:

✓

✓ Svetovanje za razvoj kadrovskih procesov
✓ Svetovanje pri pripravi profilov delovnih
mest
✓ Svetovanje ob selekcijskem postopku
✓ Svetovanje pri vzpostavitvi Onboarding
sistema
✓ Svetovanje pri uvajanju novo zaposlenega
na delovno mesto ali v novo pozicijo
✓ Svetovanje pri vzpostavitvi Talent
managementa
✓ Svetovanje pri pripravi kadrovske strategije
✓ Svetovanje pri vpeljavi ali prenovi sistema
rednih pogovorov

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

✓

učinkovito upravljanje s časom in
določanje prioritet
upravljanje s stresom
odpravljanje strahov
samozavestno javno nastopanje
karierni coaching
razvoj poslanstva, vizije in strategij
krepitev identitete
vodenje skozi nove zamisli
uvajanje sprememb v poslovanju
izboljšanje odnosov na delovnem mestu
upravljanje s težavnimi sodelavci
sprejemanje novih organizacijskih vlog
reševanje konfliktov
preseganje omejujočih prepričanj
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3. sklop: Delavnice, seminarji, webinarji

Naše delavnice so namenjene kadrovskim managerjem, kadrovskim strokovnjakom in vodjem, ki
želijo povzdigniti kadrovsko funkcijo na višjo raven ter prispevati k boljši klimi, rezultatom in večji
učinkovitosti delovnih procesov v podjetju.
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

Celovit postopek selekcije novih sodelavcev
Celovit proces uvajanja novega sodelavca - »Onboarding« program
Vodenje (letnih) pogovorov s sodelavci
10 konkretnih nasvetov, kako poskrbeti za zavzetost, pripadnost in motiviranost zaposlenih pri
delu na domu
Kadrovska orodja za selekcijo in izbor ter razvoj zaposlenih
Strateški razvoj osebnostnih kompetenc in potencialov zaposlenih
Učinkovita komunikacija z vodstvom in s sodelavci vseh generacij
Kako graditi odnose s posamezniki in skupinami
Kako voditi posameznike in skupine
Kako postaviti prioritete, organizirati čas in se izogniti preobremenjenosti
Kako v podjetju prepoznamo nefunkcionalne pojave in kako do učinkovitih rešitev
Učinkovito upravljanje z več generacij (baby-boomers, X generacija, milenijci, Z generacija)
Kako ustvariti učečo kulturo

Zasnujemo in prilagodimo rešitev za vaše podjetje
Želite program, v katerem se boste učili tistih znanj, veščin in tehnik, ki vas bodo podprla
pri vsakdanjem delu in doseganju rezultatov? Stopite v stik z našimi svetovalci, trenerji
in coachi, ki vam bodo pomagali pri definiranju programa izobraževanj za vas.

Metode dela
Na naših delavnicah je velik poudarek na praktičnem delu udeležencev, s primeri iz njihove prakse, z
igrami vlog. Prav zaradi tega običajno izvajamo izobraževanja v skupinah od 10 do 14 udeležencev, ki
omogočajo varno, intimno vzdušje, ki da dovolj prostora vsakemu udeležencu, da se lahko izrazi in da
tudi dobi povratno informacijo.
V primeru, da delavnica poteka online, uporabljamo program ZOOM ali tisti program, ki ga uporablja
vaše podjetje za online komunikacijo. V tem primeru je število udeležencev maksimalno 10.
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4. sklop: Kadrovski Outsourcing
Vse naše HR storitve izvajamo za naročnike projektno ali pa v obliki kadrovskega outsourcinga oziroma
zunanje kadrovske službe. Kadrovski outsourcing je primeren tako za tista podjetja, ki nimate svoje
kadrovske službe kot tudi za podjetja že z vzpostavljeno kadrovsko službo.
Za vaše podjetje lahko HRM storitve v okviru kadrovskega outsourcinga izvajamo na:
• strateškem nivoju;
• operativnem nivoju;
• paketno – glede na povpraševanje.

Priprava internih
aktov in
pravilnikov
Vodenje kadrovsko
administrativnih
postopkov

Uvedba ali prenova
modela kompetenc

Vodenje kadrovskih
evidenc

Priprava analiz, poročil in
evidenc s kadrovskega
področja

Postavitev sistema
upravljanja s talenti

KADROVSKI
OUTSOURCING

Postavitev sistema
onboardinga

Vodenje organizacijskih
meritev

Iskanje in izbor kadra

Organizacija letnih
pogovorov

ASSESSMENT CENTER
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Transformacija
Podjetje Transformacija vam nudi celostno podporo vodjem in ostalim ključnim zaposlenim pri
organizacijskem razvoju podjetij z namenom doseganja zastavljenih ciljev. Naši poslovni treningi,
coachingi, svetovanja ter kadrovske in organizacijske meritve so namenjene podpori direktorjem,
vodjem, HR in ostalim strokovnjakom, z enim samim namenom: povečati učinkovitost delovanja vodij,
skupin in organizacij. Naši trenerji, coachi in HR strokovnjaki vam svetujejo, kako do učinkovitega
vodenja in zavzetosti zaposlenih.

NUDIMO VAM CELOSTEN PRISTOP K RAZVOJU ZAPOSLENIH IN ORGANIZACIJ

5. Korak:
Evalvacija
- Preverjanje doseganja ciljev

1. Korak:
Analiza stanja
- kadrovske meritve
- organizacijske meritve
- diagnostilni intervjuji

4. Korak:
Implementacija

2. Korak:
Načrtovanje ukrepov
- razvojne delavnice;
- coachingi;
- postavljanje ciljev.

- nudimo coaching
kot oblika podpore
pri uvajanju novih
procesov, veščin in
vedenj v prakso.
3. Korak:
Izvajanje ukrepov
- izobraževanja,
delavnice, treningi ..
- coachingi;
- svetovanja;
-kadrovske meritve ...
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Ekipa kadrovskih storitev

Andreja Žagar
Vodja HR storitev I HR Business Partner I Poslovna
coachinja in svetovalka I Profiles Expert
E-mail: andreja@transformacija.com
M: 070 173 308

Ana Grapulin
Strokovna sodelavka za kadre I Strokovnjak za
organizacijske in kadrovske meritve I Profiles
Expert
E-mail: ana@transformacija.com
M: 070 501 114
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»Ključni izziv vodenja sta predstavljali rast podjetja in rast števila zaposlenih. Prehajali smo iz malega v
srednje veliko podjetje (več kot 50 zaposlenih) in je bilo treba spremeniti organizacijsko strukturo.
Treba je bilo spremeniti način vodenja, iz tako imenovanega centralističnega vodenja smo prehajali na
nivojsko vodenje po posameznih oddelkih. Treba je bilo vzpostaviti sistem, v katerem imajo vodje več
odgovornosti in kompetenc. Pomembno je bilo, da so vodje začeli zavedati svoje vodstvene vloge in jo
uveljavljati. Tudi sodelovanje med posameznimi vodji je predstavljalo velik izziv.
Situacijo smo bistveno izboljšali, ko smo začeli sodelovati s podjetjem Transformacija, kjer so vodje
dobili znanja s področja komunikacije, vodenja in kompetenc. Izvajali smo različne delavnice, vodje so
bili deležni poglobljenega treninga, prav tako razvijamo tudi ključne kadre. Večina ljudi v našem
podjetju je že opravila tudi testiranje PXT, ki meri miselne sposobnosti, osebnostne lastnosti in poklicna
sidra. Na podlagi tega smo dobili pregled, katera znanja in veščine bi bilo treba izboljšati za lažje
delovanje, prav tako pa tudi informacijo, katere potenciale nosijo v sebi posamezniki in ključni kadri,
ki jih bomo razvijali v bodoče. Tudi načrtovati delovne skupine in razporejati je bilo s tem lažje. Pri
kadrih sicer najbolj pogrešamo asertivnost, raven energije in objektivno presojanje.«
Uroš Frantar, direktor podjetja Tinex za Svet kapitala (januar 2019)

Reference
Za naše programe Transformacije se odločajo v prihodnost naravnani vodje in podjetja, ki se
zavedajo priložnosti za izboljšave in čutijo potrebo za rast. Vedo, da je učinkovito delovanje podjetja
pogoj za njihovo konkurenčnost na trgu. Gre torej za podjetja, kjer se hitro odzivajo na neustrezne
rezultate, pri tem pa so strpni do sodelavcev in spodbujajo učenje. Takim podjetjem v Transformaciji
nudimo razvoj vodij in timov, zato da dosegajo potrebne rezultate.
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Stopite v stik z nami!
Za ponudbo ali za morebitna vprašanja v zvezi z našimi storitvami, ste vljudno vabljeni, da stopite
v stik z nami:

Urška Židanek
Vodja prodaje
E-mail: urska@transformacija.com
M: 070 631 300

Mateja Benedik
Skrbnica ključnih strank
E-mail: mateja@transformacija.com
M: 070 616 712
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