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talènt -ênta m (ȅ é) - vir SSKJ:
1.velika prirojena sposobnost za določeno umsko ali
fizično dejavnost, dar: imeti talent za glasbo; oblikovati,
razvijati svoj talent; odkriti pri kom pesniški talent; talent za
matematiko · ekspr. zakopati svoj talent narediti,
povzročiti, da se ne uresniči
2.ekspr. kdor je posebno nadarjen za kaj:
iskati, odkrivati nove talente; biti
velik slikarski talent

ADIZES:
ZAUPANJE & SPOŠTOVANJE
ENERGIJA
SAMOUPRAVLJANJE
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STRATEŠKE KONKURENČNE
PREDNOSTI - TRAJNOST
ZAPOSLENI

IZVOR KONKURENČNE
PREDNOSTI

Vrednote

Kvalifikacije

ORGANIZACIJA
Procesi

Proizvodnja

TEHNOLOGIJA
Izdelek brez
patentne
zaščite

NIZKA

Vir: Simon H.: Skriti zmagovalci

Izdelek s
patentno
zaščito

TRAJNOST KONKURENČNE
PREDNOSTI

VISOKA

Vir: Becoming a magnet for talent – Global Talent Survey Results 2005, Deloitte,
1396 podjetij

Vir: Becoming a magnet for talent – Global Talent Survey Results 2005, Deloitte;
1396 podjetij

Petrič, U.: Spreminjajoča se vloga HR-managerjev – izsledki iz raziskave, Revija HRM, Številka 38, November 2010, letnik
8, Planet GV, Ljubljana; (1 – ne drži, 2 – malo drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži).
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Petrič, U.: Spreminjajoča se vloga HR-managerjev – izsledki iz raziskave, Revija HRM, Številka 38, November 2010, letnik
8, Planet GV, Ljubljana; (1 – ne drži, 2 – malo drži, 3 – večinoma drži, 4 – popolnoma drži).
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Energos in Planet GV: Upravljanje in razvoj ključnih kadrov v slovenskih organizacijah – izsledki iz raziskave, April 2010,
Ljubljana. Lestvica: 1-sploh ne, 2-komajda, 3 –srednje, 4-zelo , 5-povsem

SLOVENSKE DOBRE PRAKSE
UPRAVLJANJA TALENTOV

CIMOSOV KARAT
1. Iskanje diamantov – planiranje kadrovskih virov: v to fazo se vključuje tako interna
(zaposleni) kot eksterna javnost (osnovnošolci, srednješolci, študenti in drugi iskalci
zaposlitve). Cimos nastopa kot partner izobraževalnim institucijam pri promociji
tehničnih poklicev.
2. Prepoznavanje diamantov – prepoznavanje potencialov in oblikovanje skupinskih
razvojnih načrtov: v tej fazi upoštevajo več vizij (posameznikovo, od podjetja) in orodij
(samoocena, ocena sodelavcev), ki so med seboj ekvivalentne. Zaposlene razvrstijo v
osebnostne profile (tehnično funkcionalni, managerski, raziskovalni, pogajalski, itd.), ki
jih povezujejo podobne osebnostne lastnosti in delujejo kot nekakšen usmerjevalec
razvoja posameznika.
3. Brušenje diamantov – upravljanje s kadrovskimi viri: različne aktivnosti, ki prispevajo k
razvoju kompetenc in zadovoljstvu zaposlenih. Brušenje se začne že pri uvajanju novih
zaposlenih (seznanjanje z načini in politiko zaposlovanja). Zavedajo se, da je
transparentnost poslovne politike podjetja pogoj za identifikacijo posameznika z
vrednotami podjetja, kar se odraža tudi v večji uresničljivosti ciljev podjetja.
4. Ohranjanje diamantov – spremljanje razvoja: V njej s pomočjo merljivih in nemerljivih
pokazateljev dobijo povratno informacijo glede učinkovitosti posameznih faz.
Preverjajo, ali so pravilno načrtovali in izbrali kandidate za potrebe delovnega procesa,
prepoznali talente posameznikov in določili adekvatne aktivnosti za njihov dodatni
razvoj, ali so z razvojem kompetenc prispevali k večji fleksibilnosti in širini zaposlenih ter
z vsem tem ustvarili ugodno organizacijsko klimo.

PROJEKTNA KULTURA

Mešani projektni timi

Gverila timi in
svetovalni pooli

PROGRAM MANAGERSKE AKADEMIJE

TEORETIČNI DEL
1. RAVNANJE Z LJUDMI IN TIMSKO DELO
2. POSLOVNO NAČRTOVANJE IN
VODENJE PROJEKTOV

1.

PZ

2.

PRIJAVE PN

3.

OBLIKOVANJE PROJEKTNIH TIMOV

4.

IZDELAVA POSLOVNIH NAČRTOV

5.

PREDSTAVITEV POSLOVNIH NAČRTOV
NAJVIŠJEMU VODSTVU

PRAKTIČNI DEL

3.1. POSLOVNI PROCESI
3.2. TRŽENJE IN RAZVOJ
4. POSLOVNA KULTURA IN POSLOVNO
NASTOPANJE
5. RAČUNOVODSTVO, FINANCE
IN EKONOMIKA

OPOLNOMOČENJE

• ob iskanju kadrov izhajajo iz tega, da si bo novi zaposleni pri njih
lahko našel tisto, kar ga najbolj zanima
• verjamejo, da se posameznik lahko dobro svobodno odloča le na
podlagi visoke samozavesti in zaupanja v svoje sposobnosti
• obenem načrtno prepoznavajo potenciale in razvijajo vodstvene
kompetence svojega kadra
• Halcomove nagrade za najboljše raziskovalne projekte (študenti
fizike in matematike)
Mesečni 1:1

HIDRIA LEADERSHIP SYSTEM

• Sistem pomeni njihov nabor metod vodenja stalnega
izboljševanja.
• Posebej se osredotočajo na razvoj sposobnosti za prepoznavanje
načinov in orodij izboljševanja, tako pri vodjih kot pri drugih
zaposlenih.
• Kot pomemben dejavnik nadgrajevanja znanj navajajo sodelovanje
z vodilnimi naravoslovno-tehničnimi izobraževalnimi ustanovami
doma in po svetu.
• To po njihovem mnenju krepi vez med osnovnimi raziskavami in
industrijo, ki je zainteresirana za hiter prenos raziskav v prakso.
• Izobrazbeno sestavo zaposlenih dvigujejo tudi z možnostjo
izobraževanja ob delu, ki ga 50-odstotno sofinancirajo.

KARIERNA SIDRA V KRKI
• Prepoznavanje dejanskih potreb zaposlenih je najboljša pot za
dosego pripadnosti in ta je ena temeljnih lastnosti 'krkašev'.
• Strokovnjake spodbujajo k dodatnemu izobraževanju z
ugodnostmi (študijski dopust, delno plačilo stroškov
izobraževanja, mentorstvo v hiši in izbranimi temami nalog pri
formalnem izobraževanju)
• Ob klasičnih akademskih podiplomskih šolanjih uporabljajo tudi
'in-house' seminarje specialistov. Tej zadnji obliki dajemo čedalje
večjo težo, ker je bolj aplikativno usmerjena.
• Kadre usmerjajo v iskanje izvirnih inovativnih rešitev razvojnih
težav in patentiranje tega znanja v okviru podjetja (t.i. notranje
podjetništvo).

KROŽENJE
• možnost prehajanja med različnimi strokovnimi področji v podjetju.
• posameznik pridobiva znanje za različne poslovne funkcije in je usposobljen za
celovito obvladovanje poslovnih procesov znotraj družbe.
• sposobnim vodjem omogočajo prehajanja med vodstvenimi položaji na vseh
ravneh.
• z dodatnim usposabljanjem po programih MBA ali na ustreznih podiplomskih
študijih jim omogočajo izboljševanje delovnih dosežkov in osebno rast.

• zaposlenim, ki so na svojem področju že odlični,
želijo pa se razvijati tudi na katerem drugem, to tudi
omogočijo.
• zaposleni lahko krožijo po delovnih mestih in tako
preko različnih izkušenj tudi pri sebi odkrivajo še
neodkrite talente – ali pa razvijajo tiste, ki jih na
svojem področju ne morejo v enaki meri, pa jim
vendarle pridejo še kako prav.

NOTRANJE PODJETNIŠTVO
V podjetju Mimovrste dajejo poseben pomen dajanju
priložnosti vsakemu in na ta način zelo spodbujajo
notranje podjetništvo.
Vsak zaposleni na določenem področju, ki ga zanima
drugo področje, se s tem lahko seznani, in vsakomur, ki
ima dobro idejo za nov projekt, se realizacijo le-te, če je le
možno, tudi omogoči.

IFB
spin off podjetja,
Nobel, Nature

• model razvoja kompetenc: vsako leto za slehernega med zaposlenimi
izdelajo osebne cilje. Tako vsak točno ve, katere kompetence mora
nadgraditi (še bolj odpira vrata tudi talentom, da se izrazijo v polnem
sijaju)
• razvijanju inovativnega poslovnega okolja v podjetju, kar dodatno
motivira ključne kadre. Vsako leto razpišejo natečaj za noro idejo
(pridobiti ideje za večje preskoke na produktih, poslovnih modelih,
trženjskih pristopih in tehnologijah). Avtorji norih idej svoje zamisli
predlagajo anonimno, tako da komisija ocenjuje povsem nepristransko in
izbere najboljše.
• podobno idejam so tudi nagrade malce nore.
• k inovativnemu sodelovanju privabljajo tudi prihodnje sodelavce in
strokovnjake na različnih področjih z vsakoletnim mednarodnim
razpisom raziskovalnih nagrad za najboljša diplomska, magistrska in
doktorska dela.
• v devetih letih so tako podelili že 348 nagrad in navezali najmanj toliko
stikov s prihodnjimi strokovnjaki iz različnih držav.

MEDNARODNE DOBRE PRAKSE
UPRAVLJANJA TALENTOV

PROCES UPRAVLJANJA
TALENTOV V NOVARTISU
1 Načrtovanje kariere
2 Pogovor o talentih
3 Poročanje o talentih

1

4 Povratne informacije
5 Implementacija

• Dnevno razpravljajo o talentih
• Proces se začne na lokalni
ravni
• Zadržanje talentiranih
posameznikov je tudi eden
izmed pomembnih kazalnikov
uspešnosti

5

2

4
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HYATT (ZDA)
• povečana potreba po interni mobilnosti
zaradi visokega odstotka delovne sile, ki ni
polno zaposlena
• danes 70% managerskih pozicij zapolnijo z
internimi kandidati (zadržanje ključnih kadrov
jim je kadrovska prioriteta)
• spletna aplikacija, kjer je celovita baza
talentov, ki se sistematično popolnjuje ves čas

LOREAL OVA NEGA (FRA)
• vsaka dva meseca se kadrovski delavci sestanejo s člani uprave in
se z njimi pogovarjajo o razvojnih možnostih mladih talentov
• notranji program usposabljanja + pri vsakdanjem delu
spoprijemati z novimi izzivi.
• pogosto jih prestavljajo, včasih hitreje, kot to pričakujejo.
• pošiljajo jih tudi v tujino.
• posebej prizadevno izbirajo mlade sodelavce. Iščejo odlične osebnosti
različnega izvora in izobrazbe, s katerimi sestavljajo ustvarjalne, k uspehu
usmerjene time.
• odločilnega pomena je kulturna odprtost, ki si jo je kandidat pridobil med
študijem ter bivanjem ali prakso v tujini.
• kandidati morajo dokazati, da znajo prevzemati pobudo, da so pragmatični,
ustvarjalni in da znajo prepričevati. Zgolj formalna merila niso preveč
pomembna.
• ob vsakoletni podelitvi L'Oréalove nagrade za trženje se sodelavci iz
kadrovskega oddelka seznanijo z novimi kandidati za zaposlitev v koncernu.
• študenti morajo ob podpori oglaševalske agencije razviti trženjski koncept za
kozmetični izdelek.

KULTURA ZAUPANJA V BMW (NEM)
• izdelan vzorec idealnih lastnosti vodilnih ljudi.
• pospeševali naj bi kulturo zaupanja v podjetju,
usmerjali podrejene in prevzemali
osebno odgovornost.
• vsako leto to preverjajo v pogovorih s šefom in
drugimi managerji. Pri tem sodeluje najvišje vodstvo
koncerna.
• to je pomembno, saj vsak obetaven začetnik
potrebuje mentorja.
• talente išče BMW že med praktikanti. Tistega, ki se že
na začetku izkaže, sprejmejo v program, v katerem
študenti skupaj z univerzo sodelujejo pri projektih
koncerna. Kar 80 odstotkov udeležencev po končanem
študiju ostane v BMW.

THOMSON (FRA)
• Komisija za upravljanje talentov
izbira skozi proces t.i. talent reviewa
(ocena potenciala talentiranih
posameznikov) najboljše potencialne
kadre, glavne talente in glavne
pozicije.
• Pravilo je, da so glavne pozicije
kratkoročno zapolnjene z glavnimi
talenti in predstavljajo priložnost za
srednjeročni razvoj največjih
potencialov.
• Talentirani posamezniki se
identificirajo tudi skozi projekt TOP
100, v katerega povabijo 100
najboljših posameznikov iz podjetja,
katere sistematično usposabljajo v
interni menedžerski akademiji, kjer
kot predavatelji in trenerji sodelujejo
interni in eksterni strokovnjaki.

SREČA
USPEH
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SREČA
USPEH

“More than any other element, fun is the secret
of Virgin’s success.” This isn’t just because fun is, well, fun.
It’s because fun also leads to bottom-line results.
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2,9013
It takes about three positive
comments, experiences, or
expressions to fend off the
languishing effects of one
negative.
Dokument je zaupne narave
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GOOGLE (ZDA)
• Brezplačen prevoz
• Stimuliranje osebnega priporočanja za nove potencialne kadre
• Google nudi dobro plačilo svojim zaposlenim, vendar ne takšnega,
ki bi izstopal.
• Njihov delovni urnik je izrazito fleksibilen, tako da se preprosto zdi,
kot da ga nimajo
• Velika pripadnost podjetju
• V podjetju imajo zelo zanimivo razporeditev delovnega časa v
odstotkih. Imenujejo jo kar sistem 70-20-10.
• Delo vedno poteka v manjših skupinah (mešani projektni timi,
sproščeno vzdušje) in timsko delo je najbolj cenjena vrednota v
podjetju.
• Zadovoljni in zdravi zaposleni imajo več energije, so bolj zadovoljni s
samim seboj in s tem posledično tudi bolj uspešni in učinkoviti.
Zato podjetje skrbi tudi za dobro počutje na
področju športa in zabave.

GOOGLE (ZDA)
• Delovno okolje, kjer zaposleni preživijo večino svojega časa, je
privlačno, estetsko (prostori so barvni in igrivi) in funkcionalno urejeno.
• Poleg izjemno privlačnega okolja se podjetje od drugih loči tudi preko
posebne filozofije in vrednot, ki se jih podjetje striktno drži.
• Podjetje sodi med družini prijazna podjetja
• Možnost dodatnega izobraževanja in usposabljanja: vsak zaposleni ima
možnost izobraževanja do 5.000 dolarjev letno.
• Znotraj kompleksa ponujajo svojim zaposlenim tudi luksuzne storitve: pri
svojih zaposlenih želijo doseči ravnovesje telesa, uma in duha.
• Podjetje je postalo celo osebni skrbnik zdravja svojih zaposlenih!
• Prehrana na delu: Google porabi letno za prehrano zaposlenih kar 72
milijonov dolarjev oz. 8.000 dolarjev na zaposlenega
• Skrb za okolje: podjetje je okoljsko osveščeno (Googlov kompleks je
prava solarna elektrarna in največji kompleks za zbiranje sončne energije v
ZDA).

ŠPORTNE DOBRE PRAKSE
Dobre prakse v športu
Skavti

Dobre prakse v poslu

(ogledniki),

športni “Headhunterji” (eksterno - kadrovske agencije,

menedžerji/direktorji, ki so stalno na terenu, interno – t.i. talent menedžerji, kadrovska služba,
spremljajoč

potenciale

nadebudnih

in

že “talent comittee”)

priznanih igralcev
“Vsakoletni draft” (nabor igralcev, kjer se Seznam talentiranih posameznikov (ocenjevalni
skrbno ovrednotijo njihove igralske kompetence), centri,
športni laboratoriji (primer AC Milan Lab)

simulacije,

učinkovitosti,

kompetence) in individualni razvojni načrti

Pripravljalni kampi, mladinska, rezervna in Poslovne
kadetska moštva (“pool” mladih talentov)

testi

prakse,

sistem

mentorstva,

pripravništva, seminarske in diplomske naloge,
interne poslovne “akademije”, bazen talentov (t.i.
talent

pool),

»posoja«

oz.

vzgoja

menedžerja/strokovnjaka v hčerinskem podjetju,
vključitev perspektivnih posameznikov v delo na
posebnih projektih
Posojanje mladih igralcev drugim moštvom

Sodelovanje

podjetij

v

formalnem

izobraževalnem procesu, udeležba na študentskih
in kariernih sejmih, “job rotation” (kroženje
zaposlenih), ipd.
Vloga

trenerja

razvijanju talenta

pri

prepoznavanju

in Menedžer / vodja, ki stalno in sistematično
razvija svoje trenerske kompetence

KLJUČNA VPRAŠANJA 1. DEL
1. Ali se v organizaciji zavedamo, kaj motivira posamezne zaposlene? Ali
se tega zavedajo vodje?
2. Kakšne vrste in oblike nagrad, pohval in priznanj v organizaciji
uporabljamo?
3. Ali organizacija dela v podjetju / delovni enoti spodbuja motivacijo?
4. Kako načini in stili vodenja vplivajo na motiviranost zaposlenih?
5. Ali so timi, org. enote in projektne skupine oblikovani na način, ki
spodbuja pripadnost in t.i. občutek MI?
6. Ali imajo zaposleni ustrezno stopnjo in obseg pooblastil ter
pristojnosti za doseganje ciljev?
7. Ali zaposleni vedo, kaj organizacija (vodja) od njih pričakuje in ali
dobijo ustrezno povratno informacijo o svojih rezultatih?

KLJUČNA VPRAŠANJA 2. DEL
8. Kako skrbite za promocijo ugleda (blagovne znamke) podjetja med
potencialnimi zaposlenimi?
9. Ali vaše vrednote in korporacijska kultura privabljata najboljše ljudi –
na katero mesto bi se uvrstilo vašo podjetje na lestvici najbolj zaželenih
delodajalcev?
10. Kako identificirate talente in kako upravljate z njimi?
11. Kje v matriki upravljanja talentov se nahaja Vaše podjetje?
12. Ali se v podjetju spremlja in razvija potenciale sedanjih in bodočih
vodstvenih zaposlenih?
13. Ali so kriteriji planiranja nasledstva usklajeni z ostalimi kadrovskimi
podprocesi (razvoj kadrov, nagrajevanje, načrtovanje karier, …)?
14. Ali je posameznim ključnim kadrom jasno predstavljen sistem
možnega napredovanja v podjetju?

PRIPOROČILA ZA PODJETJA
 Talentirane posameznike spoznajte čim
im prej,
prej če se le da prej, kot
jih potrebujete. Opazujte njihova srca, ne samo glave.
 Potisnite jih na naslednjo stopnico.
stopnico Njihovi uspehi naj bodo vidni.
 Pazljivo razmisliti o kritičnih
kriti nih talentih v podjetju.
 Bistveno je predhodno načrtovanje
na rtovanje in sistematično
sistemati no upravljanje
procesa.
 Strategija načrtovanja nasledstev in upravljanja talentov mora biti
usklajena s poslovno strategijo organizacije in z drugimi procesi
upravljanja člove
loveš
loveških virov.
virov
 Pri identificiranju, pridobivanju in zadržanju talentov je potrebna
večja
ve ja inovativnost in učinkovitost
u inkovitost ter individualnost (segmentiranje).
 Ustvarjanje notranjega trga talentov.
talentov
 Upravljanje talentov ni “kadrovski proces”
proces”, temveč
temve “poslovni
proces”
proces”, ki se mora uvesti preko vodstvenih nivojev organizacije.
organizacije
 Coaching je ena od ključnih metod za uspešnost procesa
upravljanja ključnih kadrov, zato poskrbite za sistematičen
sistemati en razvoj
coachev v podjetju.

KOMPETENCE KADROVSKIH
STROKOVNJAKOV
Kredibilni
aktivist

Upravljavec
sprememb
in snovalec
kulture

Strateš
Strateški
arhitekt

Poslovni
zaveznik
Upravljavec talentov in
snovalec organizacije

Vir: Raziskava Ulrich Dave, maj 2007*

Marketing,
prodaja in
obvladovanje
socialnih
omrežij
omre ij
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VAŠA VPRAŠANJA

Janez Žezlina
ezlina
041 233 390
janez.zezlina@energosjanez.zezlina@energos-svetovanje.si

Vivat, Crescat, Floreat!
Naj Živi, Raste, Uspeva!

