HR SYSTEM

NOWOCZESNE NARZĘDZIE
ROZWOJU ZAWODOWEGO

od 1996 roku

od 2007 roku

DOŚWIADCZENIE
Na rynku obecni jesteśmy od 1996 roku.
Przez lata świadczenia usług szkoleniowo-doradczych mieliśmy
przyjemność poznać blisko
75 000 Uczestników naszych szkoleń.
Każdego roku na naszych szkoleniach gościmy kilka tysięcy osób,
które powiększają grono naszych szanownych klientów.
KOMPETENCJE
Nasz zespół trenerski pracuje według jednolitego standardu pracy
trenera co zapewnia jednorodny, wysokiej jakości poziom obsługi
w rozbudowanych projektach szkoleniowych.
ZESPÓŁ
Skład zespołu projektowo-szkoleniowego
składającego się z opiekunów merytorycznych,
konsultantów, coachów i trenerów umożliwia
specjalizację w motoryzacyjnym zakresie szkoleniowo-doradczym.
INNOWACYJNOŚĆ i AUTORSKIE NARZĘDZIA
W naszych zasobach szkoleniowych posiadamy autorskie
narzędzia szkoleniowe: arkusze i metody, systemy IT i programy
szkoleniowe.
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od 2017 roku

SPECJALIZACJA
• Szkolenia warsztatowe w formule zamkniętej
i otwartej – rozwój kompetencji: osobistych,
sprzedażowych, menedżerskich, trenerskich
• Szkolenia produktowe
• Projekty doradcze dla organizacji
• Rekrutacja i selekcjia personelu
• Certyfikacja
• Coaching, doradztwo, training on the job
KOMPLEKSOWOŚĆ
Realizujemy szkolenia dla pracowników różnych struktur
organizacyjnych w odniesieniu do ich potrzeb i oczekiwań.
W długoterminowych lub złożonych projektach szkoleniowych
poza sesjami szkoleniowymi wspieramy procesy rozwojowe u
naszych Klientów działaniami typu: sesje on-line, e-learning,
AC/DC, coaching, certyfikacje.
SYMULACJE BIZNESOWE
Posiadamy kilka rodzajów symulacji biznesowych służących
rozwojowi konkretnych kompetencji w wersji tradycyjnej i online. Na zlecenie naszych Klientów jest gotowi podjąć się
przygotowania tego typu rozwiązań.

PROFIL KOMPETENCYJNY
System umożliwia indywidualnym użytkownikom-pracownikom stworzenie własnego profilu
kompetencyjnego zawierającego informacje o:
- posiadanych kwalifikacjach
- poziomie kompetencji
- ocenach pracowników i wynikach testów
- doświadczeniu zawodowym
- wynagrodzeniu i jego składowych
- planowanych indywidualnych działaniach rozwojowych
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TESTY PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH
System umożliwia przeprowadzenie zaawansowanych testów określających predyspozycje zawodowe.
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RAPORTOWANIE WYNIKÓW TESTÓW
System umożliwia przedstawienie uzyskanych wyników w zestawieniu raportowym.
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TESTY Z ZAKRESU WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI
System umożliwia przygotowanie dedykowanych testów na potrzeby organizacji.
Test typu 1
Test jednokrotnego wyboru z możliwością dodania pytań zależnych.
Test typu 2
Test, w którym definiowana jest stała punktowa skala odpowiedzi uniwersalna dla całego testu. Każdemu
z pytań przypisywana jest jedna z nich.
Test typu 3
Test, w którym zadaniem wypełniającego jest nadanie dostępnym odpowiedziom właściwej hierarchii lub
też ich poukładanie.
Test typu 4
Test, w którym wypełniający rozdysponowuje zdefiniowaną przez tworzącego test liczbę punktów pośród
dostępnych odpowiedzi.
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REKRUTACJA DLA PRACODAWCÓW I KANDYDATÓW NA STANOWISKA
System posiada algorytm umożliwiający wybór kandydatów najlepiej dopasowanych do określonych
wymagań stawianych przez pracodawcę. Rozwiązanie możliwe jest do zastosowania przy rekrutacji
wewnętrznej i zewnętrznej.
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BADANIE SATYSFAKCJI ZAWODOWEJ PRACOWNIKÓW
System umożliwia przeprowadzenie ankiet obrazujących poziom zaangażowania pracownika i jego stopień
utożsamiania się z organizacją.
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SYMULACJE BIZNESOWE
System umożliwia przy wykorzystaniu zaawansowanych symulacji on-line realizację działań w obszarze
assesment center i szkoleń.

- Symulacja stanowi uproszczony model zarządzania zasobami ludzkimi, skupiający się na zasadniczych
elementach – pozyskanie, utrzymanie, optymalne wykorzystanie zasobów ludzkich i rozwój pracowników
- Symulacja stanowi odwzorowanie rzeczywistych mechanizmów ekonomicznych
- Uczestnicy symulacji wchodzą w interakcje polegające na „podkupowaniu” wartościowych, ale słabo
wynagradzanych pracowników
- Przebieg każdej symulacji jest niepowtarzalny
- W symulacji występują zmienne czynniki, które użytkownicy analizują na bieżąco i dostosowują do nich
swoje działania - nie istnieje reguła gwarantująca zwycięstwo
- Na przebieg symulacji głównie mają wpływ jej uczestnicy – czynnik losowy ma marginalne znaczenie
- Symulacja zapewnia emocje – zarówno poczucie sukcesu jak i smak porażki, dzięki którym sytuacje
doświadczone w grze na długo zapadają w pamięć
- Symulacja ma walor integracyjny
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PROFIT GAME umożliwia rozwój następujących umiejętności:
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Przywództwo i zarządzanie
Employer branding
Rekrutacja pracowników
Motywowanie finansowe i pozafinansowe
Zarządzanie strategiczne
Zarządzanie zmianą
Radzenie sobie z niepewnością
Analiza ekonomiczna

System oferuje kompleksowe rozwiązania w postaci dedykowanych symulacji obejmujących procesy
typu assesment center, onboardingu, wdrożenia standardów w organizacji, rozwoju wiedzy
i umiejętności oraz certyfikacji on-line.
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KLIENCI PERSONEL PROFIT
Polska Spółka Gazownictwa
Volkswagen Group
SII
Asseco Poland
BMW Motorrad
Grupa Lotos
Arla Global Financial Center
Farm Frites Poland
Ceramika Paradyż
Satel
Geberit
Indorama
Nobiles
Energa Obrót
Atena
BZ WBK Bank
KGHM
Mondelez

DeLaval
Cronimet
LPP TEX
Paul Hartmann
Takeda SCE
Mercor
PipeLife
PKP PLK
PKP Informatyka
Kraft Foods Poland
Korona
Bayer
Delecta
Glencore
Fineos
Frosta
GE BPH Bank
SII
BSH

KONTAKT W SPRAWIE OFERTY

E-mail: goldzinski@personelprofit.com.pl
Tel: +48-501-333-380
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Korona
Credit Agricole Bank Polska
Warta
Phinance
English Unlimited
Totalizator Sportowy
Dynaxo
BZ WBK Aviva
STU ERGO HESTIA
Renault Polska
Protan Elmark
Aniro
International Paper
Skoda Auto Polska
Dr. Oetker
Cersanit
Robyg
Fineos
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