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KDO SMO?
Hitra dejstva
• 250 zaposlenih
• Več kot 1000 različnih certifikatov

Deleži poslovanja

• Certifikat družini prijazno podjetje
• Nagrada za naj E‐projekt v 2010

30%

30%

• 3x zaporedoma med finalisti Zlate niti
•

Prvi med ponudniki storitev IT
v regiji Adriatik

•

Del mednarodne skupine S&T (prisotni v 17
državah)

Consulting
Integration

40%

Outsourcing

Strateška partnerstva

Cilji projekta in vpetost HRM v poslovno strategijo

CILJI PROJEKTA

Povezati cilje podjetja
s cilji posameznika

Vzpostaviti učinkovit in merljiv
model upravljanja razvoja zaposlenih

Povečati zavzetost in pripadnost
zaposlenih podjetju skozi njihov razvoj

2

26.3.2012

Cilji projekta in vpetost HRM v poslovno strategijo

VKLJUČENOST HRM V STRATEGIJO PODJETJA

CILJI

PODJETJA

Postati
najboljši IT
zaposlovalec

Finančni
vidik
Vidik
stranke

Interni
vidik

Vidik
učenja in
rasti

Razviti
panožno
znanje

Doseči 7%
dobiček

STRATEGIJA RASTI

SVETOVANJE

UPRAVLJANJE
PROCESOV

STRATEGIJA PRODUKTIVNOSTI

INTEGRACIJA

UPRAV. PRODAJNIH
PROCESOV

Kako izvajamo
procese?

Doseči 50%
prihodek iz
dolgoročnih
pogodb

Rasti z dvojno
rastjo trga

GTM procesi, ki
povečujejo vrednost za
stranke

ZUNANJE IZVAJANJE

PROCESI
INOVIRANJA

ZAKONODAJNI IN
DRUŽBENI PROCESI

Procesi, ki kreirajo
nove storitve

Procesi, ki povečujejo
tržni kapital

ČLOVEŠKI KAPITAL

ORGANIZACIJSKI KAPITAL

TRŽNI KAPITAL

Vedenja – Veščine – Znanje

Kultura – voditeljstvo

Brand – Stranke – Portfelj

Cilji projekta in vpetost HRM v poslovno strategijo

KLJUČNI KAZALNIKI USPEŠNOSTI HRM
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Cilji projekta in vpetost HRM v poslovno strategijo

MANAGEMENT SISTEM S&T SLOVENIJA
Sistem
internih
sestankov

Interni
dogodki za
vse zaposlene

Klasična
orodja
interne
komunikacije

Razgovori 1:1
(Zaposleni:
HR)

Strateške
fokusne
skupine

Poslanstvo, Vizija,
Vrednote
Strateški cilji
Strateške teme
Ključni dejavniki uspeha
Ključni kazalniki uspeha
Model kompetenc & Sistemizacija
Vodenje s cilji

Sistem upravljanja učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih

LETNI CIKEL SISTEMA UPRAVLJANJA ZAPOSLENIH
Manager & zaposleni
ločeno:
• Ocenita MbO &
kompetence
• Se pripravita na nov
cikel

Mesec 1‐2 (Q1)

Mesec
11‐12
(Q4)

Letni cikel
performance
mngt

Manager & zaposleni
SKUPAJ določita:
• Doseganje preteklih
MbO&kompetenc
• Postavita MbO‐je
• Določita razvojni načrt
• Povratna informacija

Spremljanje (Q2)
Manager & zaposleni
se SKUPAJ pogovorita
o:
• Pregled &
prilagoditev MbO
• Pregled &
prilagoditev
razvojnega načrta

Mesec 7‐8 (Q3)

• Coaching
• Mentorstvo
• Povratne
informacije
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Sistem upravljanja učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih

PROCES IN VSEBINA RAZVOJNIH RAZGOVOROV
Ocena & faza
pripravljanja (Q4)

Pred razgovorom
• Zaposleni naredi samo‐
ocenitev preteklih MbO‐jev
in kompetenc, ter
managerju posreduje
predlog za prihodnje MbO‐
je
• Po tem, ko se zaposleni
samo‐oceni, manager lahko
oceni njegove pretekle
MbO‐je in kompetence

Med razgovorom

Po razgovoru

• Se pogovorita o
razhajanjih v ocenah

• Zaposleni poda povratno
informacijo managerju

• Se pogovorita o možnostih
napredovanja (če je
relevantno)

• Po prejemu povratne
informacije, lahko
manager poda svojo
povratno informacijo

• Določita prihodnje MbO‐je
• Potrdita razvojni načrt

Faza načrtovanja uspešnosti (Q1)

Sistem upravljanja učinkovitosti in uspešnosti zaposlenih

ELEMENTI SISTEMA

1

OCENJEVANJE KOMPETENC
Za usmerjen razvoj zaposlenih in pridobitev uporabne analitike
za boljše poslovne odločitve .

2

VODENJE S CILJI

3

OSREDOTOČEN INDIVIDUALNI RAZVOJ

4

POVRATNA INFORMACIJA

5

Za držanje fokusa in doseganje ciljev podjetja preko ciljev
posameznika.

Za razvoj ključnih zmožnosti podjetja za danes in jutri.

Za zavzetost zaposlenih preko osmišljanja njihovega dela preko
konstruktivne povratne informacije.
INFORMATIZACIJA SISTEMA
Za pravilno izvedbo procesa, za zagotovitev uporabne analitike
in za zagotovitev doslednosti in transparentnosti.
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Elementi sistema

KOMPETENCE – Kako postaviti prave?
Podjetje

Posameznik

Vizija
Poslanstvo
Strateški cilji

Spretnosti/
Znanje
Osebne
vrednote
Talent

Človeški kapital

KLJUČNI
DEJAVNIKI
USPEHA

KOMPETENCE

Elementi sistema

KOMPETENCE – Kakšne?

Splošne kompetence so gradniki
organizacijske kulture
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Elementi sistema

KOMPETENCE – Kakšne?

Specifične so specifična znanja, ki jih ima
vsak zaposleni določena glede na svoje
delovno mesto.

Elementi sistema

KOMPETENCE – KDU, kompetence in razvoj

KLJUČNI DEJAVNIKI
USPEHA

KOMPETENCE

RAZVOJ

Usmerjeni na notranje
procese in sisteme

Osnova za ključne HR
procese

V skladu s kompetencami

Podlaga za izbiro
kompetenc za
konkurenčno prednost

Definirajo unikatne
lastnosti, ki podjetje
naredijo drugačno

Usmerjeno na splošne in
specifične kompetence

Usmerjeni na doseganje
ciljev preko kompetenc
zaposlenih

Kompetence zaposlenih
morajo biti v skladu s
poslovno strategijo

Izgrajuje kompetence
zaposlenih in zmožnosti
podjetja
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Elementi sistema

VODENJE S CILJI – finančni in MbO cilji

FNANČNI CILJI

MBO CILJI

 Določeni so za vsako delovno mesto.
 Večji vpliv ima DM na uspeh podjetja, večji je delež
plače, vezan na rezultate.
 S finančnimi cilji dosegamo kratkoročne rezultate

 Vsak zaposleni ima 3 MbO cilje.
 Ti cilji predstavljajo 30% variabilnega dela plače.
 Z MbO cilji želimo doseči strateške cilje podjetja
preko razvoja posameznikov, podjetja in novega
znanja.

Elementi sistema

VODENJE S CILJI - Proces določanja ciljev
KLJUČNE
PERSPEKTIVE

KPI‐ji PODJETJA

KPI‐ji ORG. ENOT

CILJI
POSAMEZNIKOV

• REZULTAT
• RAZVOJ STRANK

• RAZVOJ PORTFELJA
• RAZVOJ LJUDI

• Za vsako perspektivo so določeni kazalniki,
skupno na nivoju podjetja 23
• Vsaka OE ima svojemu področju
prilagojene kazalnike, ki izhajajo iz
kazalnikov podjetja
• Kazalniki se pretvorijo v cilje
posameznikov, tako finančne kot MbO cilje
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Elementi sistema

VODENJE S CILJI - Primeri MbO ciljev
KPI podjetja/
OE
Razvoj
panožnega
znanja

MbO
zaposlenega
Prodaja
svetovalnih dni

Neplačane
medijske objave

Lastni članki

Upravljanje
znanja – razvoj
kompetenc

Zvišanje števila
zaposlenih z
boljšimi
kompetencami

Merilo

Ocena

50%... >2% vseh Č/D vrednih nad €800
75%...>3% vseh Č/D vrednih nad €800
100%...5% vseh Č/D vrednih nad €800
125%.. 6% vseh Č/D vrednih nad €800

0%, 50%, 100%,
125%

50%... 1 lasten in objavljen članek na xy temo
75%.. .2 lastna in objavljena člankiana xy temo
100%...3 lastni in objavljeni članki na xy temo
125%... 4 lastni in objavljeni članki na xy temo

0%, 50%, 100%,
125%

50%... ½ vseh sodelavcev z boljšimi splošnimi kompetencami
75%... ½ vseh sodelavcev z boljšimi specifičnimi kompetencami
100%... ½ vseh sodelavcev z boljšimi splošnimi in specifičnimi
kompetencami
125%... ¾ vseh sodelavcev z boljšimi splošnimi in specifičnimi
kompetencami

0%, 50%, 100%,
125%

Elementi sistema

VODENJE S CILJI – Pomoč pri postavljanju ciljev je nujna

Manager po
principu
kaskadnosti
prilagodi
relevantne KPI‐je
podjetja svoji OE

HR izvede več
treningov
(delavnic) o
postavljanju
MbO‐jev za
vodstvo in vse
zaposlene

Manager skupaj z
zaposlenim
postavi SMART
MbO, s katerim
se zaposleni
strinja

HR preveri
relevantnost in
pravilno
postavitev MbO‐
jev po vsakem
razvojnem
razgovoru
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Elementi sistema

RAZVOJNI NAČRTI NA OSNOVI KOMPETENC
Predlog razvojnih načrtov temelječ
na šibkih kompetencah

Planirane proti dosežene
kompetence
Delovno
mesto
(zahtevana
komp.)

Oseba
(dosežena
komp.)

Šibka
kompetenca

Notranje/
zunanje/
samoizobraže
vanje

Prenos znanja

Notranje
izobraževanje

Mentorstvo

500

Poznavanje
bančne
zakonodaje

Zunanje
izobraževanje

Bančna šola

1000

Splošne kompetence
Aktivnost

2

3

Usmerjenost na stranko

3

3

Prenos znanja

3

2

Poznavanje bančne
zakonodaje

3

2

Poznavanje bančnega
poslovanja in procesov

3

3

Poznavanje IT orodij za
banke

3

3

Specifične kompetence

€

1500

Elementi sistema

POVRATNA INFORMACIJA
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Elementi sistema

INFORMATIZACIJA
Nabor
relevantnih
KPI‐jev
Plačilo vezano
na rezultate
Nagrajevanje
posameznika in
podjetja

Zagotovitev
PROCES
kaskadnosti in
postavitve
relevantnosti
ciljev
ciljev
Analitika,
Sistem ki
upravljanja
omogoča
učinkovitosti
boljše
&odločitve.
uspešnosti

Cilji podjetja

Zagotovitev
stalnega
PROCES
spremljanja
spremjanjain
redne
povratne
napredka
informacije

Načrtovanje
Razvoj pravih
napredka
znanj za danes
(cilji/kompeten
in jutri
tnost)
Zaznava
Coaching
problemov in
zaposlenih
intervencije

Elementi sistema

BREZ INFORMATIKE NI ANALITIKE
V katere
kompetence
moramo vlagati
in katere
imamo?
Kdo je primeren
za napredovanje
ali za naslednika?

Kakšna je
zavzetost naših
zaposlenih?
ANALITIKA

Kakšne ljudi
bomo
zaposlovali?

Kdo je primeren
za posamezne
projekte /
naloge?

Kako do
učinkovitih
timov ?
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Elementi sistema

PRIMERI ANALITIKE
Povprečna stopnja doseganja splošnih kompetnc v OE
00

01

01

00

01

01

02

02

03

03

04

04

02

02

03

03

04

04

SI2011A‐Vizija
SI2011A‐Usmerjenost h kupcu spl.
SI2011A‐Težnja po znanju
SI2011A‐Strateško vodenje
SI2011A‐Sprejemanje odločitev
SI2011A‐Razvoj človeških potencialov

SI‐Splošne kompetence

SI2011A‐Prenos znanja
SI2011A‐Poštenost in integriteta
SI2011A‐Organizacijske sposobnosti spl.
SI2011A‐Odprtost za nove poglede
SI2011A‐Odgovornost
SI2011A‐Načrtovanje
SI2011A‐Motivacijska podpora
SI2011A‐Kreativnost
SI2011A‐Komunikacija
SI2011A‐Ideje
SI2011A‐Enakopravno obravnavanje
SI2011A‐Doseganje rezultatov
SI2011A‐Aktivnost

Average of Ach rating

Average of Exp rating

IN REZULTATI?

• Povečana dodana vrednost na zaposlenega za 10%
• Največji EBIT v skupini S&T v letu 2010 in drugi
največji v 2011
• 3 leta zapored finalisti v izboru za najboljšega
zaposlovalca Zlata nit
• Na 22.mestu po višini plač v Sloveniji
• Nobenega neuspešnega projekta v zadnjih dveh letih
• Med finalisti nagrade za družbeno odgovornost
HORUS
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