AKADEMIA DIGITAL HR

Zostań digital HRowcem

Chase your digital HR Talent

HR wprowadza digital MINDSET
Akademia Digital HR jest dla:
Praktyków HR, którzy chcą wprowadzić transformację cyfrową w organizacji.
Rekruterów poszukujących Nowych Talentów – cyfrowych Nomadów.
Osób odpowiedzialnych za doświadczenie pracownika.
HRowych Ewangelistów kultury cyfrowej transformacji w organizacji.
Learning & Development, czyli wszystkich, którym nowoczesny
rozwój kompetencji jest bliski.

Celem Akademii Digital HR jest:

Wyposażenie HR
w praktyczne narzędzia
do budowania
strategicznej roli
w organizacjach

Nowe zdeﬁniowanie
roli HR w obliczu
rewolucji cyfrowej

Budowanie
kompetencji
przyszłości dla
digital HR

Wiedza od doświadczonych profesjonalistów - praktyków HR dla praktyków HR
Wykładowcami prowadzącymi są aktywni zawodowo profesjonaliści HR,
konsultanci, praktycy z różnych polskich i międzynarodowych organizacji. Zajęcia
będą polegały na wypracowywaniu przez uczestników rozwiązań biznesowych
dla wyzwań HRowych w świecie Digital.
Każde z zajęć będzie stanowiło odrębny case biznesowy, zaczerpnięty z praktyki
zawodowej osoby prowadzącej. Uczestnicy dostaną wiedzę i doświadczenie
odnoszące się do autentycznych sytuacji biznesowych. Podejście teoretyczne
zostanie ograniczone do niezbędnego minimum. Wiedza będzie przekazywana
przez doświadczenie – w tym doświadczenie VR.

REZULTATY

Uczestnicy zdobędą praktyczną wiedzę
i umiejętności, jak zostać Digital HR.
Zostaną wyposażeni w praktyczne
narzędzia rozwojowe do natychmiastowej
implementacji w swoich organizacjach.
Nauczą się praktycznego podejścia
do rozwiązywania HRowych studium
przypadku, tak aby zostały one
transformowane jako projekty
biznesowe.
Uczestnicy zostaną przygotowani
do pełnienia roli strategicznego
HR inicjującego zmiany
cyfrowe w ﬁrmach.

HR tworzy kulturę cyfrowej TRANSFORMACJI

MERYTORYKA
Podstawą merytoryczną, według której są projektowane poszczególne
moduły Digital HR jest SMAC:

SOCIAL

wykorzystanie mediów społecznościowych jako
kanał komunikacji w ramach Talent Market Place.

MOBILE

mobilność rozwiązań wspierająca potrzeby
mobilnych Talentów.

ANALITICS
CLOUD

analityka, podejmowanie decyzji strategicznych
w oparciu o dane i wyznaczane trendy jako podstawowe
narzędzie digital HR.
rozwiązania chmurowe, czyli nowoczesna technologia
wspierająca strategiczną rolę HR.

SMAC jest koncepcją korzystającą z możliwości społecznych interakcji,
mobilności, danych analitycznych oraz chmury obliczeniowej.
Praktyczne wykorzystanie innowacyjnego podejścia do Digital HR, które bazuje
na koncepcji SMAC, nie tylko poprawia efektywność działań organizacji, ale także
przygotowuje zespół HR do wdrożenia kultury cyfrowej adaptacji.

HR - Bądź odważny, bądź DIGITAL
Digital HR – wspiera cyfrową transformację
organizacji, budując doświadczenie
pracownika od momentu rekrutacji aż do
zakończenia kariery w danej organizacji.

MODUŁ 1
Rekrutacja
w Świecie
Digital

MODUŁ 2
Czas na Boarding
pracownika
(On-boarding,
In-boarding,
Off-boarding)

MODUŁ 3
Jak zarządzić
Talent Market
Place (HiPo)

MODUŁ 4
Rozwój i Talent
Mobility

MODUŁ 5
HR Strategiczny –
analiza, budżet,
cele

HRze buduj swoją rola strategiczną w ORGANIZACJI
Opis merytoryczny modułów:

MODUŁ I - Rekrutacja w świecie digital
ZAKRES MERYTORYCZNY

Budujemy candidate experience
1

Jak skutecznie stworzyć ogłoszenie rekrutacyjne
i zwrócić uwagę kandydata na ofertę ﬁrmy – digital
marketing we współpracy z HR, na przykładzie
skutecznych kampanii i działań EB?

2

Proces rekrutacji skrojony na miarę cyfrowej
rzeczywistości:
efektywny (z wykorzystaniem konkretnych rozwiązań
diagnostycznych),
zaprojektowany tak, aby dostarczyć adekwatny
feedback (najważniejsza potrzeba zgłaszana przez
kandydatów, kluczowy element candidate experience).

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA /
ZAPROSZONY PARTNER

3

Automatyzacja procesu rekrutacji – jakie rozwiązania
technologiczne pomogą w usprawnieniu i przyspieszeniu
procesu rekrutacji?

4

Jakie dane zbierać w procesie rekrutacji – by mierzyć jej
efektywność?

5

Kompetencje HRowca – skuteczna komunikacja z hiring
managerem w procesie rekrutacji.

6

Rozwiązania digital marketingu wpierające procesy
HRowe.

Gość Technologiczny – digitalizacja pracy HR wspierająca
procesy rekrutacji, praktyczne poznanie narzędzi i ich
zastosowania.
Rozwiązania digital marketingu wpierające procesy HRowe
(kampanie reklamowe na FB, LinkedIn i TikToku) – „mini
wykład” specjalisty.

KORZYŚCI / REZULTATY DLA HR

1

Dowiesz się, jak zrealizować efektywny proces rekrutacji
w świecie digital.

2

Dowiesz się, jak zaplanować mierniki procesu rekrutacji,
by zbadać to, co jest najbardziej potrzebne.

3

Dowiesz się, jak udzielać feedbacku kandydatom
i rozmawiać z hiring managerami.

4

Otrzymasz praktyczne narzędzie do zarządzania
procesem digital rekrutacji.

KORZYŚCI DLA BIZNESU

1

Optymalizacja kosztu rekrutacji poprzez docieranie do
właściwych kandydatów w sposób bardziej skuteczny.

2

Dostarczenie przez HR wysokiej jakości kandydatów,
zapewnienie jakości diagnozy, uproszenie
i minimalizacja nakładów na administrację procesu
przez HR.

MODUŁ II - Czas na Boarding pracownika
(On-boarding, In-boarding i Off-Boarding)
ZAKRES MERYTORYCZNY

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA /
ZAPROSZONY PARTNER

KORZYŚCI / REZULTATY DLA HR

KORZYŚCI DLA BIZNESU

1

Jak stworzyć On-boarding, który daje wartość
pracownikom z wykorzystaniem nowoczesnych
rozwiązań? - optymalizacja zaangażowania HR.

2

Jakie elementy powinien zawierać skuteczny
In-boarding? - narzędzia, które wspierają skuteczny
rozwój w nowej roli.

3

Monitorowanie postępów pracowników w organizacji
– docenienie i feedback.

Gość Technologiczny – co znajdziemy w chmurach –
rozwiązania Cloud do budowania bazy wiedzy w organizacji,
aplikacje do doceniania pracownika i inne.

1

Wyposażenie HR w narzędzia do projektowania procesu
z wykorzystaniem nowych trendów i rozwiązań.

2

Optymalizacja zaangażowania HR w skuteczne procesy
on-boardingowe.

3

Wzrost wskaźnika retencji pracowników, spadek
poziomu wypalenia zawodowego, efektywne
wykorzystanie kompetencji pracowników.

1

Nowoczesne podejście do procesu on-boardingu bez
konieczności bieżącego angażowania się zespołu HR.

2

Utrzymanie zaangażowania pracowników po okresie
wdrożenia.

3

Zminimalizowanie kosztu rotacji pracowników.

MODUŁ III - Jak zarządzać Talent Market Place (HiPo)
ZAKRES MERYTORYCZNY

1

Podejście do zarządzania talentami w organizacji:
kogo zaliczamy do grupy talentów? (podejście od
strony potencjału pracowników oraz od strony
kluczowych funkcji i celów ﬁrmowych),
planowanie sukcesji w oparciu o Talent Market
Place (pulę talentów),
zarządzanie talentami (programy rozwoju talentów
vs. ciągły rozwój na stanowisku pracy, rozwój
w atmosferze bezpieczeństwa psychologicznego),
zarządzanie oczekiwaniami pracowników
wybranych do grupy talentów.

2

Re-engernirig kompetencji HiPo w kontekście
cyfrowej przyszłości:
analiza wybranych kompetencji w oparciu
o praktyczne przykłady,
tworzenie kompetencji digital,
wdrażanie nowego mindsetu - digial HiPo,
postawy zwinnego przywództwa,
współodpowiedzialności za wynik.

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA /
ZAPROSZONY PARTNER

KORZYŚCI / REZULTATY DLA HR

3

Przykłady dobrych praktyk w zarządzaniu talentami.
Plusy i minusy zastosowanych rozwiązań.

4

Kompetencje HR-owca istotne w zarządzaniu talentami:
planowanie programów talentowych, rozmowa z
zarządem, w tym prezentacja założeń programowych.

5

Przekrojowe podejście do narzędzi psychometrycznych
badających potencjał grupy talentów. Otrzymasz
subiektywne zestawienie narzędzi, które sprawdziły się
w wiodących organizacjach wraz z konkretnymi
rekomendacjami – z jakich narzędzi i kiedy skorzystać –
biorąc pod uwagę cele, czas i budżet.

Gość Merytoryczno - Technologiczny – diagnoza potencjału
talentów na bazie nowoczesnych narzędzi.

1

Dowiesz się, jak zaplanować skuteczny program
talentowy w ﬁrmie.

2

Dowiesz się, jak dokonać transformacji kompetencji
w kierunku zachowań digital.

3

Dowiesz się, z jakich narzędzi psychometrycznych
skorzystać wyłaniając talenty i jak zbadać ich progres.

KORZYŚCI DLA BIZNESU

4

Dowiesz się, w jaki sposób strategicznie poprowadzić
rozmowę z Zarządem o programie talentowym.

1

Nowoczesny program talentowy bazujący na cyfrowych
kompetencjach przyszłości.

2

Skuteczne wyłanianie talentów, rzetelny wybór w oparciu
o metody naukowe - narzędzia psychometryczne.

3

Transparentne metody kwaliﬁkacji Talentów jako
praktyczne metody realizacji polityki D&I w organizacji.

MODUŁ IV - Rozwój i Talent Mobility (L&D)
ZAKRES MERYTORYCZNY

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA /
ZAPROSZONY PARTNER

KORZYŚCI / REZULTATY DLA HR

KORZYŚCI DLA BIZNESU

1

Jak zaangażować pracowników w tworzenie planów
rozwojowych? Transformacja - z projektu HRowego
w projekt biznesowy.

2

Jakie rozwijać kadrę managerską? Kompetencje 2023
- czy to tylko moda? Koncepcje przywództwa vs.
potencjał managerów.

3

Talent mobility - kiedy warto inwestować? Czy to się
opłaca organizacji?

4

Rozwój w kulturze cyfrowej adaptacji, czyli jak użyć VR
w rozwoju kadry zarządzającej? Jakie są tego rezultaty?

Gość Technologiczny – Poznaj mojego kolegę awatara,
czyli o szkoleniach „miękkich” w świecie VR – praktyczne zajęcia
w goglach.

1

Zwiększenie ruchu w rekrutacji wewnętrznej.

2

Działania prewencyjne w wypaleniu zawodowym.

3

Budowanie kultury cyfrowej adaptacji do zmian.

4

Transformacja projektów HR w kierunku projektów
biznesowych, wzmacniająca strategiczną pozycję HR.

1

Zwiększenie zaangażowania pracowników i konkretnych
wskaźników HR (wskaźniki: rotacja, zaangażowanie, D&I).

2

Inwestycja ﬁnansowa w działanie rozwojowe vs. wzrost
nakładów w określonym czasie.

3

Wykorzystanie potencjału pracowników i wykorzystanie
i Talent Mobility w realizacji celów biznesowych
organizacji.

MODUŁ V - HR Strategiczny – Analiza, trendy, budżet, cele
ZAKRES MERYTORYCZNY

ZASTOSOWANE NARZĘDZIA /
ZAPROSZONY PARTNER

1

Wskaźniki HR - co badać i jak to zrobić? Pokazujemy, że
analityka HR nie jest taka trudna.

2

Trendy - jak podejmować decyzje o ludziach w oparciu
o dane statystyczne? Przykłady korelacji danych HR z
wynikami pracowników. Wnioski biznesowe
stanowiące „amunicję” do rozmowy z Zarządem.

3

Jak rozumieć i “sprzedać” ﬁlozoﬁę talent management?
Rozmawiamy w oparciu o dane, liczby, fakty, trendy.

4

Dzielenie się wiedzą - organizacja ucząca się.

Gość Technologiczny – Poznaj narzędzia wspierające analizę
danych – prosto i praktycznie.

KORZYŚCI / REZULTATY DLA HR

KORZYŚCI DLA BIZNESU

1

Umiejętność przekonania Zarządu do podejmowania
działań i przeznaczenia budżetu na inicjatywy HR.

2

Mierzalny rezultat zmian wskaźników z dashboardu HR
(rotacja, czas i koszt rekrutacji, zaangażowanie),
pokazanie trendów.

3

Narzędzia do tworzenia przekrojowych analiz HR jako
argumentu do rozmowy z Zarządem.

1

Optymalizacja ryzyka podejmowania decyzji biznesowych
związanych z pracownikami w oparciu o analizę trendów
HR w danej organizacji.

2

Zmniejszenie kosztów związanych z rotacją
pracowników, z wypaleniem zawodowym.

3

Tworzenie kultury współodpowiedzialności i zaangażowania
jako narzędzia do osiągania ponadprzeciętnych wyników
ﬁnansowych organizacji.

4

Pomiar ROI na nakłady inwestycyjne na szkolenia i rozwój
vs. poprawa wskaźników HR.

Warunki uczestnictwa
Można wykupić uczestnictwo w 1 wybranym module bądź we wszystkich.
Płacisz tyle, ile skorzystasz.
Grupy maksymalnie do 15 osób
Koszt: 1250zł / 1 osoba / 1 moduł
Miejsce: Warszawa
Start: marzec

Magdalena Giryn
Lider Projektu / Senior Managing Partner Talent Chase
Pasjonatka współczesnego, cyfrowego podejścia do HR, które
łączy potęgę technologii i psychologii oraz doświadczenia.
Entuzjastka wdrażania kultury cyfrowej adaptacji
w organizacjach.
Absolwentka studiów MBA GFKM i IAE Aix-Marseille
Graduate School of Management. Ukończyła studia
podyplomowe na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie
w Lyonie we Francji, posiada tytuł magistra Ekonomii
Uniwersytetu Gdańskiego. Jest certyﬁkowana z narzędzi
psychometrycznych Hogana.
Menedżer z 15-letnim doświadczeniem w biznesie, zdobytym
w korporacjach międzynarodowych, jak i czołowych ﬁrmach
polskich. Pasjonatka współczesnego podejścia do HR, które
łączy potęgę technologii, psychologii i doświadczenia. Od lat
doradza ﬁrmom, jak osiągać ponadprzeciętne rezultaty
poprzez podnoszenie efektywności zespołów. Jej misją
życiową jest dzielenie się wiedzą o nowoczesnych
technologiach, narzędziach i pomysłach wspierających
zarządzanie, motywowanie ludzi. Propaguje nowoczesne
podejście do rozwoju strategicznego HR w oparciu narzędzia
analityczne.
Nominowana do nagrody Bizneswoman roku 2017 Fundacji
Sukces Pisany Szminką. Autorka szeregu artykułów
dotyczących zastosowania narzędzi psychometrycznych
w podnoszeniu świadomości liderów.

Agnieszka Bierawska
Senior Consultant & Trainer Talent Chase
Ekspert i praktyk w obszarze HR i rozwoju osobistego
pracowników. Od blisko 20 lat pracuje dla ﬁrm
międzynarodowych i polskich z różnych branż. Pełniła
managerskie role w obszarach HR w branżach
z sektora bankowości (GE/Bank BPH, Alior Bank, mBank),
ubezpieczeń (Metlife) oraz produkcji gier (CD Projekt).
Wdrażała nowoczesne modele HR oraz odpowiadała za
transformacje obszarów HR i strategicznego łączenia roli
z biznesem. Z wykształcenia jest socjologiem, ukończyła
studia na Uniwersytecie Gdańskim. Jest również absolwentką
licznych szkoleń polskich i międzynarodowych oraz studiów
podyplomowych, m in: Akademii Asesora na Uniwersytecie
SWPS, Akademii Rozwoju Umiejętności Trenerskich
(Uniwersytet SWPS), Coaching i Mentoring (Uniwersytet
SWPS). W ostatnich latach zdobywała wiedzę i doświadczenie
na kursach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (CTSR),
którą dziś łączy z praktycznym doświadczeniem
managerskim współpracując w roli mentora i coacha jako
zewnętrzny konsultant dla biznesu.

Sabina Kwiatkowska
HR Senior Consultant & Trainer Talent Chase
Ekspert w obszarze rozwoju funkcji HR oraz rozwoju
potencjału pracowników. HR Manager. HR Consultant. Coach
ICC. Career Coach. Trener. Facylitator. Trener DISC, FRIS oraz
Master RMP. Facylitator metody N.E.W.S. Absolwentka
Wydziału Zarządzania UG oraz Psychologii i Podyplomowych
Studiów Job Coachingu na SWPS.
Od 20 lat wdraża skuteczne rozwiązania z zakresu HR do
organizacji z różnych branży i różnej wielkości. Realizowała
projekty od stworzenia strategii działań HR, poprzez
wdrażanie wartości ﬁrmowych, kultury organizacyjnej
i wszystkich elementów sprawnie działającej i nowoczesnej
funkcji HR: Employer Brandingu, rekrutacji, rozwoju, awansów
i planowania sukcesji, polityki szkoleniowej, systemów
motywacyjnych.
Rekrutowała na stanowiska na wszystkich poziomach
organizacji. Posiada doświadczenie w prowadzeniu AC/DC.
Pracowała jako konsultant w KPMG, jako konsultant i trener
w Grupie ODiTK, jako Lider obszaru rozwoju w Philip Morris
Polska oraz HR Manager w Agencji Digitalowej Tigers (lider na
polskim rynku) dla której zdobyła branżowe wyróżnienia
(Employer Branding Excellence Award oraz HR Dream Team).
Prowadzi indywidualne sesje coachingowe dla Zarządów
rozwijających się ﬁrm i start-upów oraz coachingi
ukierunkowane na rozwój ścieżki kariery osiągając z klientami
niezwykle wysoką skuteczność realizacji zaplanowanych
celów
Prowadzi szkolenia z zakresu rozwoju kompetencji miękkich
oraz kompetencji HR-owych.
Jej misją jest koncentrowanie się na odkrywaniu
i odpowiednim korzystaniu z zasobów i mocnych stron
zarówno pracowników, zespołów jak i całych ﬁrm.

Talent Chase jest ﬁrmą doradczą o zasięgu
międzynarodowym. Od 20 lat nasz zespół wspiera
działania i decyzje przedstawicieli działów HR,
Zarządów i Rad Nadzorczych, zarówno wiodących
polskich ﬁrm, jak i międzynarodowych korporacji
w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego, którego
efektem są twarde i wymierne rezultaty biznesowe.

Naszą kluczową kompetencją są najwyższej klasy usługi doradcze i szkoleniowe w zakresie
poprawy efektywności przywództwa i praktyk zarządzania, które pozwalają osiągać cele
biznesowe naszych klientów. Wieloletnie doświadczenie w doradzaniu liderom czołowych
polskich i światowych ﬁrm jest dowodem, że najlepsze praktyki dają gwarancję osiągnięcia
założonych rezultatów biznesowych i zdobycia trwałej przewagi konkurencyjnej. Oferujemy
praktyczne rozwiązania oparte na światowych wzorcach, przełożone na realia polskiego
rynku.

Dajemy Państwu nową jakość i nową wartość,
wspierając liderów pragnących aktywnie
kreować przyszłość swoją i swoich ﬁrm,
prowadzących ﬁrmy do transformacji i sukcesu,
których kluczowym celem jest rozwój
organizacji i generowanie wyjątkowej wartości
dla akcjonariuszy.
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Magdalena Giryn

szkolenia@talentchase.eu

Lider Projektu

Plac Unii / ul. Puławska 2 bud. B
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