SEMINARIUM
ROZWÓJ KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW
I STRATEGII FIRMY
21 stycznia 2014 r.
Gdański Park Naukowo–Technologiczny,
ul. Trzy Lipy 3 Gdańsk

Rejestracja 8.30 – 9.00
9:00-10:15 Motywacja pracowników
Monika Hinc, HRC Partner
Jak przekonać pracowników, by dali z siebie w pracy to, co najlepsze?

10:15-11:15 Strategia rozwoju firmy
Piotr Grzechowiak, Prezes ODiTK
Dlaczego warto mieć dobrą strategię rozwoju firmy?

Przerwa kawowa: 11:15 – 11:30
11:30-12:30 Jak rozwijać pracowników?
Magdalena Trzepiota, Navigo
Bariery w myśleniu menedżerów, które utrudniają rozwój pracowników,
Metody wspierania rozwoju pracowników.

12:30-13:00 Jak szukać synergii pomiędzy strategią rozwoju firmy a rozwojem kompetencji
pracowników?
Marcelina Przybysz, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.,
Jak identyfikować kompetencje pracowników kluczowe dla firmy?
Wnioski z innowacyjnego projektu „Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji”.

Przerwa na lunch: 13:00 – 13:30 // networking
13:30-14:30 Oceny pracownicze
Hanna Kąkol, Perfect Consulting
Jak przeprowadzić ocenę pracowniczą, by pracownik i organizacja odnieśli jak największe korzyści?
Narzędzia oceny i prowadzenie rozmowy oceniającej.

Przerwa kawowa: 14:30 – 14:45
14:45-15:45 Kompetencje menedżerskie
Hanna Kąkol, Perfect Consulting
Po co kompetencje menedżerom?
Które kompetencje warunkują sukces menedżerski?
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Grzechowiak Piotr, Prezes ODiTK
Prezes Zarządu Ośrodka Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Gdańsku oraz radca
prawny wielu instytucji i przedsiębiorstw. Partner zarządzający w Kancelarii Radców Prawnych
i Adwokatów Aval- Consult Sp.p w Gdańsku.
Organizował i prowadził wiele projektów doradczych realizowanych przez ODiTK - między
innymi projekty prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw, prowadzenie procedury
likwidacyjnej i upadłościowej przedsiębiorstw (jako likwidator i syndyk), wprowadzenie na
rynek inwestorów zachodnich i tworzenie na ich rzecz nowych przedsięwzięć gospodarczych w
Polsce.
W latach 2000 - 2001 pracował jako konsultant firmy Ernst & Young. W ostatnich 3 latach
realizował projekty szkoleniowo - doradcze m.in. dla: Korporacji Budowlanej Doraco, TU Allianz,
Ceramiki Budowlanej Wienerberger, Alimy Gerber, PZU Development, Altadis Polska.

Hinc Monika, HRC Partner
Socjolog, trener, specjalista w zakresie zarządzania, doskonalenia kompetencji
społecznych i interpersonalnych, aktywizacji społecznej, rozwoju i realizacji projektów
biznesowych. Od 2006 r., wiedzę i umiejętności zdobywa w pracy zawodowej dla dużych firm
(Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A., Akademia Kształcenia
Zawodowego) oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Promea, Grupa Kombinat,
Mentor). Od 2009 roku organizuje i prowadzi szkolenia dla biznesu, samorządu i organizacji
pozarządowych. Obecnie jest menedżerem zespołu odpowiadającego za rozwój zasobów
ludzkich w NGO, członkiem zarządu Akademii Kształcenia w tejże organizacji, a także trenerem
i coachem wspierającym organizacje III sektora. Jako trener, współpracuje m.in. z Kaszubskim
Instytutem Rozwoju, Akademią Kształcenia Zawodowego, Gdańską Fundacją Innowacji
Społecznej, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim.

Kąkol Hanna, Perfect Consulting
Dyrektor Zarządzający firmy Perfect Consulting. Od ponad 20 lat związana ze sprzedażą oraz
marketingiem. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując na różnych szczeblach zarządzania:
product manager, dyrektor oddziału, dyrektor firmy. Posiada doświadczenie w prowadzeniu
projektów, których celem jest wspieranie firm różnych branż w określaniu strategii operacyjnej
i wdrażaniu programów poprawy wyników. Specjalizuje się w tematyce zmiany i podnoszeniu
efektywności organizacji oraz budowaniu optymalnych struktur organizacyjnych. Posiada
uprawnienia do realizacji badań: Thomas International oraz Extended Disc.
Obszary specjalizacji: zarządzanie strategiczne, przywództwo i budowanie zespołu,
zarządzanie czasem i motywacja pracowników, ocena pracowników, systemy premiowe,
akademia managera, komunikacja interpersonalna.
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Przybysz Marcelina, Agencja Rozwoju Pomorza S.A.
Koordynator projektów w Agencji Rozwoju Pomorza S.A. Absolwentka Szkoły Głównej
Handlowej i Christian Albrechts Universität zu Kiel na kierunkach Zarządzanie i Marketing oraz
Finanse i Bankowość. Posiada 5 letnie doświadczenie w realizacji projektów z zakresu rozwoju
standardów zarządzania w małych i średnich firmach, w tym w szczególności w obszarach:
zarządzania strategicznego i społecznej odpowiedzialności biznesu. Doradca CSR przy Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości realizujący projekty strategiczne dla małych i średnich firm,
w tym m.in. dla: Grupy Terma, Kancelarii Ekspert, Tritum. Obecnie koordynuje innowacyjny
projekt doradczy z zakresu zarządzania kompetencjami i zarządzania strategicznego „Model
usługi rozwoju strategicznych kompetencji”. Współpracowała również z: Akademią Morską,
Polskim Stowarzyszeniem Fundrasingu oraz projektem Young Experts Group.

Trzepiota Magdalena, Navigo
Twórca i Konsultant w NAVIGO Grup. Absolwentka wydziału psychologii Uniwersytetu
Gdańskiego, specjalizacji organizacja i zarządzanie.
W zakresie doradztwa wdraża projekty: systemy okresowych ocen pracowniczych, Assessment
i Development Center, opisy stanowisk pracy i profile pracowników, opracowanie katalogów
kompetencji i zadań firmowych, programy rozwojowe dla sukcesorów oraz pracowników,
tworzy narzędzia pomiaru kompetencji (skale kompetencyjne, testy, pytania rekrutacyjne).
Prowadzi szkolenia z zakresu: wdrażania Systemu Kompetencji w firmach, oceny i planowania
rozwoju kompetencji pracowników, rekrutacji i selekcji pracowników, prezentacji i zarządzania
procesem grupowym, zarządzania własną karierą i planowania rozwoju, doskonalenia
umiejętności menedżerskich, współpracy w zespole, zarządzania czasem, radzenia sobie ze
stresem.
Autorka publikacji do Przeglądu Konsultingowego MERITUM, Zeszytów Naukowych MERITUM
a także do Personelu i Zarządzanie.
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