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POLOWANIE NA TALENT

• 72%* programów 

dedykowanych talentom 

kończy się fiaskiem

• 53%* talentów rezygnuje                          

z uczestnictwa w programie 

talenckim

• 48%* talentów osadzonych                      

w nowych rolach nie osiąga 

oczekiwanych wyników

*CEB SHL Talent Measurement „Talent Report 2015".



POLOWANIE NA TALENT

Dlaczego???

• 59%* - plany rozwoju nie 

uwzględniają indywidualnych potrzeb 

pracownika

• 88%** - pracowników przyznaje, że 

pracodawca nie wykorzystuje 

wszystkich aspektów ich potencjału

• 82%** - pracowników uważa, że dla 

ich trwałej skuteczności konieczna 

jest koncentracja na mocnych 

stronach

*CEB SHL Talent Measurement „Talent Report 2015„

** Gallup Institute.



POLOWANIE NA TALENT

Przyczyny niskiej 

produktywności:

• błędna diagnoza lub brak diagnozy 

mocnych stron pracowników,

• niewykorzystywanie potencjału 

zespołów,

• brak działań służących rozwojowi 

talentów w firmie

• niedostosowanie stylu zarządzania 

do zdiagnozowanych talentów

• 53%* - brak jednoznacznej 

definicji czym dla danej 

firmy jest talent 
*CEB SHL Talent Measurement „Talent Report 2015".



TALENT CZYLI KTO?



KTO JEST KIM?

PŁYNĄCY Z PRĄDEM
• duże zaangażowanie

• duże możliwości

• małe aspiracje

LENIUCH
• duże aspiracje

• duże możliwości

• małe zaangażowanie

MARZYCIEL
• duże aspiracje

• duże zaangażowanie

• małe możliwości



TALENT W LKDIE

TALENT

• duże możliwości

• duże aspiracje

• duże zaangażowanie

oraz…



TALENT W LKDIE

• gotowość do rozwoju, otwartość na 

zmiany wewnętrzne (high potencial ≠ 

high performance)

• silna motywacja (aktywność, energia, 

zainteresowanie, elastyczność, 

niezależność)

• postawy i wartości

• szeroka perspektywa

• odwaga, zarówno cywilna, jak i rynkowa

• otwarta i rzetelna komunikacja

• nastawienie na współpracę

• PASJA!



TALENT – JAK ZNAJDUJEMY?

• obserwacja w miejscu pracy

• wyniki rozmowy okresowej

• wywiady behawioralne

• testy osobowości

• intuicja



TALENT – GDZIE SZUKAMY?

• programy praktyk i staży

• programy dla absolwentów

• procesy rekrutacyjne

• wewnątrz organizacji



Utalentowany specjalista lekiem na całe zło
• MIT rekrutacja najlepszych specjalistów pomoże odnieść firmie sukces

• FAKT utrzymanie i wsparcie rozwoju zrekrutowanych specjalistów pomoże

odnieść firmie sukces.

Cięcie kosztów to podstawa przetrwania trudnych czasów
• MIT rezygnacja ze szkoleń rozwojowych, projektów rozwoju przywództwa, czy

programów stażowych nie przyniesie szkód, a podratuje firmowy budżet

• FAKT w niestabilnej rynkowo sytuacji potencjał ludzki powinien być traktowany

jako cześć strategii inwestycyjnej, a nie koszt. Jak przetrwa firma, gdy wszyscy

ją opuszczą?

Każdy niech robi to, co do niego należy
• MIT od zarządzania talentami są HR-y

• FAKT od rozpoznania potencjału jest HR, ale od utrzymania wydajności

i efektów pracy - menedżer.

MITY DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA TALENTAMI



LABORATORIUM TALENTÓW

- PROGRAM DLA ABSOLWENTÓW



LABORATORIUM TALENTÓW

POTRZEBA:

• połączenie doświadczenia firmy 

z energią młodości

CEL:

• zapewnienie firmie stabilnego 

wzrostu poprzez dostępność 

kadry z odpowiednimi 

kwalifikacjami i postawami



LABORATORIUM TALENTÓW

KORZYŚCI:

• pozyskanie do organizacji młodych talentów, dzięki 

którym firma będzie się rozwijać

• zatrudnienie na stanowiskach specjalistycznych i 

menadżerskich osób posiadających kompleksową 

wiedzę na temat działalności firmy, a w szczególności 

na temat powiązań pomiędzy poszczególnymi 

działami.

PROJEKT:

• 2 letni program stażowy dla absolwentów uczelni 

wyższych



LABORATORIUM TALENTÓW

• Wybór profilu 

• Rekrutacja 

• Selekcja

• Spotkania rekrutacyjne

• Assesment Centre

• Sporządzenie planu programu

• Zatrudnienie

• Podsumowanie



LABORATORIUM TALENTÓW

PLAN PROGRAMU (STAŻ INŻYNIERSKI):

ETAP 1 (4 m-ce) Program Wprowadzający. 

• dokumenty formalne (dział personalny, BHP); 

• łańcuch logistyczny (planowanie produkcji, zaopatrzenie, magazyn 

surowców i opakowań,  dział mas, dział konfekcjonowania, magazyn 

wyrobów gotowych, BOK); 

• zarządzanie danymi (controlling, IT); nadzór i

• rozwój  techniczny (utrzymanie infrastruktury, utrzymanie ruchu 

maszyn, inżynieria produkcji ); 

• rozwój produktu (marketing /Lirene/, grupa projektowa, laboratorium 

technologiczne,  dział rozwoju opakowań,   pracownia projektowa);

Praca podsumowująca etap:  

• samodzielne sporządzenie  szczegółowego diagramu opisującego cykl 

powstawania nowego produktu pt. „Kosmetyk w Laboratorium 

Kosmetycznym dr Irena Eris – od pomysłu do wyrobu gotowego”.



LABORATORIUM TALENTÓW

ETAP 2: (4 m-ce)  Park Maszynowy 

• wytwarzanie mas kosmetycznych (praca na stanowisku 

1 m-c) 

• konfekcjonowanie wyrobów (praca na stanowisku 1 m-c) 

• maszyny i urządzenia dokumentacja (nasi  istotni 

dostawcy maszyn, wizyta u jednego z czołowych 

dostawców urządzeń, wizyta na targach maszyn 

produkcyjnych i urządzeń wspomagających produkcję)

Praca podsumowująca etap:  

• samodzielne sporządzenie  opracowania opisującego 

obieg produkcyjny  ze szczególnym uwzględnieniem  

wąskich gardeł i ograniczeń pn. „Czas realizacji 

zamówionej produkcji – jako  podstawowy czynnik 

kosztotwórczy. Obszary do poprawy.”



LABORATORIUM TALENTÓW

ETAP 3: (5 m-cy) Rozwój Opakowań

• struktura produktu, badania opakowań, metodyka, 

dokumentacja, współpraca z dostawcami

• udział w grupie projektowej nowego wyrobu 

• udział w audytach i wizytach roboczych u naszych 

dostawców opakowań

• prowadzenie samodzielnego projektu  wdrożenia nowego 

opakowania 

Praca podsumowująca etap: 

• samodzielne przeprowadzenie projektu wdrożeniowego 

nowego opakowania, sporządzenie dokumentacji.  



LABORATORIUM TALENTÓW

ETAP 4 : (5  m-cy) Inżynieria Produkcji

• przygotowanie planu i harmonogramu inwestycji technicznych 

przedsiębiorstwa na rok 2016

• przeprowadzenie technicznego wdrożenia na produkcję 

nowego typu opakowania 

• projekt optymalizacji i organizacji techniki produkcji linii 

produkcyjnej (opisane w pracy w etapie 3)

Praca podsumowująca etap:  

• realizacja praktyczna opisanego projektu, podsumowanie 

efektów



LABORATORIUM TALENTÓW

ETAP 5 : (1 m-c) Infrastruktura Techniczna Przedsiębiorstwa

• stacja oczyszczania wody działanie, dozór techniczny, dozór 

mikrobiologiczny

• inne urządzenia: zasilanie w media energetyczne i wodę, 

chłodnie, wytwornica wody lodowej, …

• podstawowe aspekty środowiskowe związane z produkcją. 

Praca podsumowująca etap:  

• sporządzić  wykaz i ocenę: „Centra i urządzenia  infrastruktury  

produkcyjnej przedsiębiorstwa. Ocena ryzyk utrzymania 

ciągłości produkcji. Obszary szczególnego zagrożenia. Kierunki 

działania minimalizującego ryzyka.”



LABORATORIUM TALENTÓW

ETAP 6 : (0,5 m-ca) Technika Magazynowa

• praca przy kompletacji wysyłek z programem i urządzeniami 

WMS  (Warehouse Managment System).

• urządzenia wspomagające proces przeładunków i pakowania

• zagadnienia przygotowania wysyłek eksportowych:

Praca podsumowująca etap:  

• Sporządzić  ocenę: „Obszary szczególnej pracochłonności 

przygotowania wysyłek oraz wpływ zmian zamówień na łączny 

czas przygotowania wysyłek eksportowych”

ETAP 7 : (0,5 m-ca) Program Menadżerski

• zewnętrzny kurs menadżerski według osobnego programu (HR);

• zewnętrzny kurs z umiejętności  zarządzania projektem (HR).

Praca podsumowująca etap:  certyfikat ukończenia szkolenia



LABORATORIUM TALENTÓW

EFEKTY PROGRAMU:

• Rok 2011 - absolwentka SGH rozpoczyna 

LT profil Marketing

Przed Laboratorium Talentów 2011: Po Laboratorium Talentów  2013:

• świeżo upieczona absolwentka uczelni 

ekonomicznej,

• znająca marketing tylko z książek,

• bardzo zainteresowana specyfiką rynku 

kosmetycznego,

• poszukująca swojej drogi zawodowej,

• ale jeszcze nie do końca świadoma swojej 

wiedzy i umiejętności.

• potrafi kompleksowo zarządzać projektami 

wdrożeniowymi,

• samodzielnie prowadzi bieżące sprawy marki,

• analizuje dane rynkowe i sprzedażowe,

• stawia sobie jasne cele zawodowe i jest pewna, że 

wybrała właściwą drogę

• współpracuje z ludźmi którzy ją inspirują i dzielą się 

z nią swoim doświadczeniem! 

• W 2014 roku awansowała na stanowisko Junior Brand Managera i prowadzi 

samodzielnie markę UnderTwenty



AKADEMIA ROZWOJU OSOBISTEGO

- PROGRAM DLA PRACOWNIKÓW



Akademia Rozwoju Osobistego
- poznaj siebie, poznaj swoja firmę!

POTRZEBA:

Pobudzenie osób z potencjałem, zwiększenie ich 

samoświadomości oraz wpływu na organizację 

poprzez dostrzeżenie szerszej perspektywy, realizacja 

projektów ważnych, ale nie priorytetowych 

CEL:

Główny cel to rozwój osobisty pracowników z 

potencjałem, gotowych do realizacji aktualnych i 

przyszłych celów organizacji. 



PLAN AKADEMII:

• Warsztat otwierający

• Szkolenia („Kształtowanie postawy lidera”, „Strategiczne zasady zarzadzania 
projektami”)

• Otwarcie realizacji projektów

• Szkolenia („Zarzadzanie zaangażowaniem”, ”Skuteczność w komunikacji”)

• Coachingi indywidualne

• Konsultacje z zarzadzania projektami

• Szkolenie („ Mój model lidera’)

• Zakończenie realizacji projektów

• Podsumowanie i zakończenie Akademii



WYBRANE PROJEKTY:

Projekt 1: 

Alternatywne sposoby konserwowania kosmetyków / 
Regionalny Kierownik Sprzedaży

Projekt 2: 

Rachunek wyników – Lirene Ukraina / Product Manager

Projekt 3: 

Finance Manual / HR Biznes Partner

Projekt 4: 

Fundusze Europejskie / Inżynier Produkcji



KORZYŚCI:
w kontekście uczestnika:

• zwiększenie świadomości siebie oraz swojego wpływu na 

organizację

• pozyskanie umiejętności komunikowania i zarządzania 

zaangażowaniem własnym i grup projektowych

• nauka poprzez doświadczenie

w kontekście organizacji:

• rozwój pracowników poprzez wyzwania 

• pracownicy widzą możliwości szerszego rozwoju  nie tylko w obszarze swojej 

odpowiedzialności

• pracownicy chętniej podejmują niestandardowe działania 

• uruchomienie nowych, innowacyjnych projektów


