Marketingul

printre noile abilități
necesare HR-ului

Aflat la doar 20 de minute distanță de București, pe Str. Cantonului
nr. 12, în Balotești, Edenland Park găzduiește o gamă foarte diversă
de evenimente corporate: teambuilding-uri, aniversări de firmă sau
petreceri. În mijlocul naturii, vă punem la dispoziție activități de
echipă și individuale, gândite special pentru o zi departe de oraș.
Știm cu toții că fericirea angajaților aduce succesul companiei.
De aceea, fie că vă doriți să îi motivați, fie că doriți doar să se
distreze sau să inoveze, parcul de aventură Edenland este locul
perfect! Totodată, ne asigurăm că totul se desfășoară în condiții
de siguranță maximă, prin implicarea permanentă a personalului
specializat și vă oferim facilități precum parcare și WI-FI gratuite.

Activități pe care le putem
realiza și găzdui, în cadrul
parcului Edenland:
• trasee în copaci;
• căsuțe în copaci;
• echitație;
• escaladă pe perete;
• atelier de pictură;
• loc de joacă pentru copii;
• paintball;
• tir cu arcul;
• airsoft;
• închiriere biciclete;
• eden Jump.
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Edenland înseamnă o lume încredibilă pe care nu te-ai fi așteptat
Eniciodată să o descoperi atât de aproape de o capitală europeană
cum este București. Prima reactie pe care ar avea-o cineva când
ar ajunge aici ar fi: “Așa ceva nu există!”. Și totuși, există și este cât
se poate de adevărat, un loc care dacă n-ar fi existat, trebuia să fie
inventat, un loc pe care trebuie neapărat să-l vedeti și să vă bucurati
de el!
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Customer experience și
angajamentul în organizații un drum cu două sensuri

C

reșterea angajamentului forței de muncă este un obiectiv pe
agenda tuturor organizațiilor, iar mare parte dintre inițiativele
funcției de HR au o componentă care vizează creșterea
angajamentului. Știm că angajamentul oamenilor noștri nu este doar
“nice to have”, ci are un rol esențial în atingerea rezultatelor de business,
dar cât de mult gândim, de fapt, strategic inițiativele noastre? Și cât
de mult folosește HR-ul lecțiile învățate deja de alte funcții pentru a
dezvolta strategii de creștere a angajamentului și pentru a avea angajați
implicați, productivi și fericiți?

MĂDĂLINA RACOVIȚAN
Tax Partner, Head of People
Services, KPMG în Romania

Mădălina este liderul diviziei People
Services din cadrul KPMG România,
divizie care reunește servicii de
mobilitate globală, salarizare,
consultanță fiscală și juridică cu
privire la relațiile de muncă și
consultanță în domeniul resurselor
umane.
Ca lider al diviziei de People
Services, Mădălina contribuie
semnificativ la dezvoltarea serviciilor
oferite de către KPMG in domeniul
resurselor umane, cu scopul de
a anticipa nevoile clienților și a
oferi acestora asistența necesară,
cu o abordare integrată a tuturor
aspectelor legate de capitalul uman.
De asemenea, Mădălina conduce
procese strategice de transformare
din perspectiva noii realități a muncii
și dezvoltarea abilităților critice
pentru succes în secolul 21.

S-a dovedit deja că există o legătură între satisfacția clienților și nivelul
de angajament în interiorul unei organizații. Pentru a oferi experiențe
excepționale clienților săi, o organizație trebuie să lucreze atât în
interiorul, cât și exteriorul ei. Pe de altă parte, HR-ul poate găsi soluții,
dacă se uită la practicile utilizate în marketing.
Loializarea clienților, de exemplu, este importantă pentru toate tipurile
de business. Este mai ușor să reții un client existent decât să atragi
unul nou și, de aceea, companiile investesc mult timp și resurse pentru
îmbunătățirea ratelor de retenție a clienților. Același lucru este valabil
și pentru retenția unui angajat. Despre retenția unui angajat versus
înlocuirea acestuia s-a scris mult și sunt cifre care relevă costuri
semnificative de înlocuire, generate de procesele de atragere, selecție,
integrare sau training al unui nou angajat în organizație, dar și costul
productivității pierdute. Statisticile arată că înlocuirea unui om poate
genera un cost egal cu șase până la nouă salarii ale respectivului angajat
(Society for Human Resource Management). De asemenea, în funcție
de abilitățile noului angajat de a învăța, el poate atinge nivelul de
productivitate al angajatului înlocuit în aproximativ unul, până la doi ani.
Iată, deci, câteva practici utilizate de către marketing pentru a crește
loialitatea clienților, practici care pot fi utile HR-ului, în strategiile de
creștere a angajamentului:
1. Comunicarea cu clienții
Comunicarea joacă un rol important în menținerea loialității clienților,
indiferent dacă vorbim despre transmiterea unor newslettere periodice,
4
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mesaje de sărbători sau ocazii speciale, comunicări pe social media, videoclipuri etc. Pentru ca un mesaj
să ajungă la publicul-țintă, marketingul utilizează un mix de canale de comunicare, asigurându-se astfel
că mesajele ajung la publicul-țintă vizat. Pentru a atinge acest obiectiv, specialiștii în marketing au o
înțelegere foarte bună a audienței lor. Ei studiază aspecte demografice, atitudini și comportamente
pentru a creiona „personas” și, ulterior, creează mesaje adresate acestor grupuri specifice. Altfel spus,
specialiștii din marketing sunt orientați către crearea unui dialog permanent și particularizat cu clienții,
în vederea determinării preferințelor acestora și pentru identificarea soluțiilor optime care să răspundă
nevoilor lor.
Aceeași strategie o poate utiliza și HR-ul pentru a ajunge mai bine la angajații din organizație. Analiza
datelor despre angajați, a preferințelor acestora privind modalitatea de comunicare, dar și a nevoilor
specifice de comunicare ar trebui să stea la baza procesului de comunicare internă. După ce au identificat
preferințele și nevoile de comunicare ale angajaților, HR-ul poate crea campanii de comunicare
specializate, pentru a crește angajamentului.
În ceea ce privește comunicarea în exteriorul organizației, aceasta ar trebui să fie, de asemenea,
particularizată în funcție de publicul-țintă. De exemplu, în cazul unui proces de recrutare, limbajul utilizat
în anunțul de recrutare ar trebui să fie particularizat în funcție de profilul candidaților vizați pentru
poziția respectivă.
2. Segmentarea
În marketing, segmentarea clienților este un proces esențial care ajută la creșterea eficacității inițiativelor
de marketing. Chiar dacă tacticile de mass marketing ar reprezenta o variantă mai simplă, cele mai bune
rezultate vin dintr-o corectă segmentare a publicului-țintă.
Dacă ar fi să aplicăm acest principiu în HR, ne putem concentra pe înțelegerea caracteristicilor,
5
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abilităților, preferințelor, atitudinilor și motivațiilor angajaților, pentru a segmenta grupurile de angajați
pe baza profilurilor individuale. Astfel, HR-ul poate particulariza programele adresate angajaților nu
numai în procesul de comunicare, ci și în alte arii. De exemplu, poate oferi aranjamente flexibile pentru
anumite categorii de angajați sau poate oferi beneficii particularizate în funcție de nevoile angajaților.
3. Programe de loializare
Marketingul dezvoltă programe de loializare a clienților pentru a-i aprecia și premia. Printre acestea se
numără, de exemplu, promoțiile, punctele acordate în anumite condiții, cardurile de cadouri, ofertele
speciale etc. Tot pentru loializarea clienților, în funcție de tipul de servicii oferite, unele organizații
organizează evenimente de socializare cu scopul de a le arăta aprecierea sau pot utiliza alte metode care
vizează construirea unei relații de încredere între părți.
Aceste practici, pot fi preluate cu succes și de către HR în vederea creșterii angajamentului angajaților.
Există deja programe de „recognition” prin care sunt recunoscute meritele angajaților cu performanțe
bune, în cadrul unor evenimente la care participă întreaga organizație / întregul departament, sau
de oferire a anumitor beneficii (tichete cadou, tichete de vacanță). O altă inițiativă care crește în
popularitate o reprezintă platformele de feedback, care dau angajaților șansa de a acorda puncte
colegilor. Ulterior, acele puncte pot fi cuantificate în beneficii. De asemenea, conceptul de acordare
de puncte de loializare poate fi implementat și în cadrul unei platforme de „gamification”, care poate
viza atât dezvoltarea abilităților și creșterea productivității, cât și un impact notabil în creșterea
angajamentului.
4. Crearea unor comunități
Existența numeroaselor canale de comunicare cu clienții, mai ales în social media, oferă numeroase
ocazii de a comunica și a crea relații cu clienții. Gestionarea cu tuturor canalelor de comunicare
reprezintă o potențială măsură de succes pentru marketeri în îmbunătățirea angajamentului clienților cu
brandul.
În HR, un astfel de exemplu o reprezintă crearea comunităților de alumni. Ea poate aduce numeroase
beneficii organizației, mai ales în contextul în care conceptul de angajat-bumerang este din ce în ce mai
prezent. Pentru a menține o comunitate activă, HR-ul trebuie să acorde o atenție sporită menținerii unei
baze de date actualizate, organizării unor evenimente periodice de re-conectare și transmiterii unor
mesaje periodice.
Angajamentul forței de muncă rămâne în continuare important în organizații, în contextul în care
competiția pentru talente devine un subiect din ce în ce mai apăsător. Prin urmare, HR-ul are nevoie
să fie agil și să identifice noi căi prin care să rețină angajații în organizații, ținând cont de diversitatea
acestora din punctul de vedere al generațiilor, al preferințelor de muncă, al factorilor motivaționali etc.
Pentru a răspunde cel mai bine acestor nevoi ale forței de muncă în continuă schimbare, HR-ul poate
împrumuta din abilitățile utilizate în marketing, astfel încât comunicarea cu angajații să fie de impact, iar
programele de HR să fie relevante.
Experiența ultimilor ani ne arată că, încet-încet, colaborarea între HR și marketing s-a extins mai departe
de campaniile de employer branding, unde cele două funcții erau parteneri tradiționali. Cert este că o
astfel de colaborare nu poate aduce decât beneficii, pentru ambele funcțiuni, iar organizațiile pot explora
în continuare mai mult astfel de oportunități.
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Specialistul în HR, marketerul din interiorul companiei

Studiu de caz: Cum să nu se mai
arunce banii pe wellbeing

F

uncția de resurse umane din organizații a evoluat foarte mult. Fiind obligat
să răspundă nevoilor de business, evoluției tehnologiei şi, mai recent,
digitalizării, HR-ul a trecut prin diverse stadii de dezvoltare. Acest lucru
a presupus şi presupune dezvoltarea de noi capabilități în ceea ce îi privește
pe specialiștii din branșă. În ultimul deceniu, tehnologizarea a schimbat total
maniera în care HR-ul interacționează cu alte departamente.

DANA TUDOR TĂNASE
Managing Partner,
Creative&Bright

Ne întâlnim cu foarte multe companii care implementează acțiuni de wellbeing
în lipsa unei „culturi de welness” şi a unor programe coerente şi consecvente.
Aceste acțiuni nu ajung să fie cunoscute în organizații şi, de aici, derivă
sentimentul angajaților că nu se face nimic în această direcție. Oare de ce?
1. În primul rând, pentru că acțiunile implementate nu fac parte dintr-un
program coerent şi constant, ci sunt pastile puse în practică în funcție
de trend sau de nevoi presupuse;
2. În al doilea rând, pentru că HR-ul nu are un plan de comunicare a
programelor de wellbeing în organizație.
Majoritatea programelor de wellbeing își propun să reducă nivelul de stres, să
crească performanța angajaților şi nivelul de implicare a oamenilor (level of
engagement). Se pune foarte mult accent pe „the level of engagement”, însă
el nu trebuie văzut ca o baghetă magică, care produce rezultate în cascadă. De
aceea, recomandăm ca, în cadrul organizației, să se pună accent pe mai multe
aspecte:
•

sănătatea angajaților;

•

rolul managerului în organizație;

•

nivelul lor de implicare;

•

productivitatea efectivă a
angajaților.

Programele de wellbeing sunt de dorit în toate organizațiile, sunt solicitate de
către angajați şi, conform studiilor, au un impact foarte mare în ceea ce privește
loializarea angajaților şi brandul de angajator. Noi am creat programe de
wellbeing coerente pe patru direcții, astfel încât să atingem toate nevoile:
•

sănătatea fizică;

•

hobby;

•

sănătatea pshiho-emoțională;

•

sănătatea socială;
8
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Pentru a avea un grad cât mai mare de participare şi impact asupra angajaților, în ceea ce privește
strategia de comunicare a programelor de wellbeing și marketarea lor în cadrul organizațiilor, lucrăm în
echipă cu specialiști de PR şi comunicare. Personalizăm fiecare program, încercăm să inovăm cât mai mult
pentru a atrage angajații. Marketingul proiectelor de wellbeing în organizații are în vedere conținutul,
mesajele, stilul vizual, tacticile de comunicare şi canalele folosite, astfel încât să creștem conștientizarea
nevoii de astfel de programe, aderarea la ele şi o prezență cât mai mare, în final.
Dau câteva exemple de materiale şi acțiuni pe care le implementăm:
•

realizare de postere;

•

mesaje video;

•

personalizarea materialelor în
funcție de locul în care vor fi distribuite;

•

direct mailing;

•

colantări;

•

campanie de sms;

•

activări speciale.

Gândim acțiuni de welcome at work ’30, surprize în departamente, implicarea a middle şi top
managementului, precum şi metode inovatoare de înrolare în programe.
Conceptele noastre țin cont de următoarele elemente:
•

în general, românii lasă sănătatea pe ultimul loc, iar prevenția nu reprezintă o prioritate. În acest
sens, avem o linie de sănătate fizică, în care venim cu acțiuni, evenimente şi activități, susținute de
tehnologie de înaltă calitate şi specialiști, prin care să găsească soluții la probleme;

•

mixul femei&bărbati, white&blue collar, generațiile X&Y existente în sediile clienților noștri; lucrăm
cu organizații mari şi foarte mari, în care diversitatea este un element-cheie; de aceea, ne adaptăm şi
implementăm soluții customizate.

•

accesul şi înțelegerea diferită a tehnologiei digitale.
9
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Brandul de angajator
muncește pentru tine
Articol de: Călin Cavaleru, Managing Partner, HTDI Consult

Î

mi amintesc, fără nostalgie, zilele când brandul de angajator nu conta mai deloc. Șefi de companie
cu mușchi mulți, carte puțină și empatia unei mese de plastic, le spuneau subordonaților cu o voce
sadică: ”Dacă nu-ți place ce-ți cer, vezi că ușa e acolo. Iar în spatele ei, stau la coadă alți zece ca tine
care ar face orice ca să lucreze undeva”.
Între timp, vremurile s-au schimbat. Se vorbește despre job, șefi și atmosfera de la serviciu în mediile
sociale și, astfel, companiile sunt obligate să fie tot mai transparente. Vocea angajaților care își povestesc
experiențele se aude mai clar decât anunțul de recrutare puternic cosmetizat. Valoroșii pe care ai vrea
să-i angajezi se informează despre mediul de lucru, cultura locului și legendele de groază, înainte să-și
trimită CV-ul către departamentul de HR.
Toate acestea ne spun că angajatorii care nu au nici o inițiativă de Employer Branding, ignoră felul cum
se simt oamenii la muncă și cred că nimeni nu știe ce se întâmplă în bucătăria lor vor continua să plângă
zadarnic după specialiști calificați până la Sfântul Așteaptă.
Tu însă, care îți propui să ai șanse reale de câștig în războiul talentelor, te vei asigura că…
Valorile companiei sunt clar exprimate, cunoscute în interior și în exterior pentru că oamenii pe care
ți-i dorești cu tine în barcă au nevoie să știe exact în ce crezi, ce principii îți ghidează deciziile, ce
comportamente și atitudini sunt încurajate și, desigur, ce nu este permis, dezirabil, acceptabil.
Numai așa vor înțelege dacă jobul pe care îl oferi li se potrivește, dacă se pot adapta culturii din
organizația ta sau la ce trebuie să facă rabat pentru a fi bine primiți.
Arăți candidaților ce au de câștigat dacă vin la tine și comunici asta fără să vopsești gardul. Nu are nici un
rost să promiți aiurea Nirvana sau o viață de ”dolce far niente” când ai o companie în care se muncește
alert, sub presiune, nonstop.
Poți să promiți, în schimb, că noul angajat va învăța repede, că va avea de rezolvat situații complexe și va
gestiona clienți pretențioși, astfel încât, nu numai că va fi mult mai productiv în șase luni, dar CV-ul său
va deveni atractiv pentru orice jucător de top din industrie.
Folosești social media ca să-ți promovezi mesajele relevante pentru candidații potențiali. Asta înseamnă
să construiești conținut de calitate gândit special pentru cei interesați să se angajeze, să-l distribui pe
canalele unde aceștia sunt prezenți, să o faci cu o periodicitate optimă, să te asiguri că există mereu
cineva care să le răspundă la întrebări sau solicitări.
De cele mai multe ori, succesul acestor campanii depinde de calitatea colaborării între departamentele
de marketing și de resurse umane, dar și de implicarea activă a CEO-ului în comunicare, pentru că ea dă
credibilitatea absolut necesară mesajului.
10
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Gândești campanii specifice de promovare a imaginii de angajator și nu te ferești să dezvălui fața
umană a brandului, felul în care interacționează angajații sau în care apreciezi contribuția fiecărui om la
obținerea succesului.
Arată candidaților potențiali unde vor lucra, ce tehnologie au la îndemână, cât de repede vor ajunge să
lucreze independent, cum își pot dezvolta cariera sau cunoștințele, cel puțin pe termen mediu.
Verifici ce cred talentele pe care le cauți despre imaginea ta de angajator. Ai în vedere când faci asta că
percepția este mai importantă decât adevărul istoric, presupunând că există vreunul 100% demonstrabil.
Nu merge pe ideea că toți își doresc același lucru pentru că nu vei obține rezultate grozave folosind
mereu aceeași rețetă.
Străduiește-te, pe cât posibil, să oferi fiecărui angajat cât mai multe dintre informațiile care sunt
importante pentru el, păstrează-ți flexibilitatea acolo unde este cazul, dar nu accepta excepții de la
valorile companiei pentru că, ori de câte ori vei face asta, se va termina prost pentru toate părțile
implicate.
Îți transformi angajații în ambasadori ai brandului folosind frecvent comunicarea internă, ascultând ce
au de spus, acționând conform feedback-ul obținut, întrebându-i permanent cum poți să-i ajuți să obțină
rezultate mai bune.
Ai în vedere că numai oamenii motivați, informați, conștienți de valoarea pe care o aduc în obținerea
rezultatelor importante, vor vorbi bine despre brandul de angajator. Ceilalți vor descrie iadul, când vor fi
întrebați cum e la job.
Ce poți tu să faci, dragă conducătorule de companie, atunci când ai realizat că un proces de recrutare
rapid, stabil și de calitate este critic pentru succesul business-ului tău? În primul rând, să ieși de pe
potecile care nu te-au dus nicăieri până acum.
Să ridici capul din pământ, să gândești, să procedezi diferit, să începi să-ți construiești de astăzi o
imagine de angajator coerentă, chiar dacă durează între șase luni și doi ani să ajungi la primele rezultate
palpabile. Asta numai dacă totul merge bine și nu se întâmplă nimic neprevăzut pe parcurs.
Numai punând serios umărul la consolidarea brandului de angajator poți spera să apuci ziua când vei
renunța la inițiativele disperate de recrutare care îți aduc numai bătăi de cap, timp pierdut, cheltuieli
uriașe, proiecte de importanță majoră, îngropate de către angajații incompetenți pe care i-ai numit în
posturile-cheie, când te-ai plictisit să mai cauți omul potrivit. Succes!
11
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Clinica Dr. Leahu Caramfil
Email: contactcaramfil@drleahu.ro
Program: l uni - vineri: 09:00 - 21:00;
sâmbătă: 09:00 - 16:00
Adresă: Str Nicolae G.Caramfil, nr. 41,
Sector 1, București
Centrul de Excelență în Implantologie Dentară Rin
Grand Hotel
Email: contactrin@drleahu.ro
Program: l uni-vineri: 09.00 - 21.00;
sâmbătă: 09:00 - 16:00
Șos. Vitan-Bîrzești, nr. 7D-7E, Sector 4 București, în
incinta RIN Grand Hotel, parter
Clinica Dr.Leahu Victoriei
Email: contact@drleahu.ro
Program: l uni - vineri: 09:00 - 21:00;
sâmbătă: 09:00 - 16:00
Adresă Str. Arhitect Louis Blanc nr. 9,
Sector 1, București

www.cliniciledrleahu.ro
Telefon: 0374 475 555

Clinica pentru copii Dr.Leahu Pipera
Email: contactpipera@drleahu.ro
Program: luni-vineri: 11.00 - 19.00;
Str. Erou Iancu Nicolae, nr. 124 parter,
Voluntari, Ilfov
12
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Lipsa timpului - o scuză jalnică
pentru a-ți neglija sănătatea
dentară
Mulți dintre noi nu am mai ajuns la medicul
stomatolog de foarte mult timp. Motivul invocat?
Lipsa de timp.
Întotdeauna găsim lucruri mult mai importante de
făcut decât să ne ocupăm de sănătatea dentară.
De fapt, dacă suntem sinceri, nu avem timp
pentru sănătatea proprie, în general. Tot timpul
sunt lucrări de predat care nu suportă amânare,
trebuie să ducem copilul la școală, să-l aducem,
ședințele sunt programate la ore imposibile și câte
și mai câte. În acest context, evident că mersul la
dentist nu are loc niciodată în viața noastră, cea
programată pas cu pas. O preconizată vizită la
stomatolog nu ar însemna decât stat cu orele în
cabinet și ședințe de tratament despre care nu știi
niciodată când se termină, pentru că medicul nu-ți
spune clar, de la început, cât durează tot procesul.
Ce-ar fi, totuși, dacă ar exista o clinică unde totul
este organizat special pentru tine, omul ocupat?
Sub deviza “Servicii integrate. Vizite puține. Timp
câștigat”, Clinicile Dr. Leahu oferă sănătate orală la
pachet cu timpul câștigat pentru tine și familia sau
prietenii tăi. Cele patru sedii îți dau posibilitatea să
apelezi la serviciile noastre, indiferent în ce zonă ai
biroul sau locuința.
Noua clinică Dr. Leahu Caramfil pune la dispoziția
pacienților opt săli de tratament, două săli de
planificare digitală și un centru de imagistică 3D
digital. Restaurarea întregii danturi în 24 de ore cu
sistemul Sky fast&fixed, sistemul One Day Implant,
coroanele și fațetele dentare din ceramică integrală
realizate într-o oră prin tehnologia CEREC CAD /
CAM sunt doar câteva dintre tehnologiile de ultimă
generație care ne ajută să-ți rezolvăm problemele,
în cel mai scurt timp posibil.

Tehnica Sky Fast&Fixed de la Bredent reprezintă
o alternativă pentru pacienții care își doresc dinți
ficși, rapid și fără complicații, în doar 24 de ore.
Intervenția presupune inserarea a patru implanturi
dentare în mandibulă și șase în maxilar, pe care
urmează să fie apoi poziționată o lucrare protetică,
care nu poate fi îndepărtată decât de către medicul
dentist. În maximum 24 de ore și două vizite, ai un
zâmbet nou.
Conceptul One Day Implant este soluția optimă
pentru realizarea implantului dentar cu încărcare
protetică imediată. Cu alte cuvinte, chiar după ce
dintele este extras, într-o singură ședință, primești
atât implantul și bontul protetic, cât și coroana
dentară. Într-o singură ședință de tratament, ai un
zâmbet nou.
Când vine vorba despre tehnologia CEREC CAD
/ CAM este o întreagă poveste de spus. Unii o
consideră chiar SF. Nu mai ai nevoie de amprentă,
de lucrări provizorii şi nu mai cerem ajutorul
tehnicienilor. Totul pentru ca tu să primeşti pe
loc un design personalizat al formei dintelui. Prin
această tehnologie, coronița este șlefuită în numai
nouă minute, iar tu nu trebuie să stai în clinică
mai mult de două ore. La sfârșit, te poți lăuda cu
noul dinte. Este o soluţie de restaurare fără metal,
perfect biocompatibilă, care respectă în totalitate
proprietăţile smalţului dentar. De aceea arată şi se
comportă ca un dinte natural.
Așadar, este o metodă precisă, ai dintele
reconstruit într-o singură ședință, scapi de alergii,
de gustul metalic și de respirația urât mirositoare
dată de restaurările care conțin metal. Nu există
riscul să se înnegrească gingia, are rezistență mare
în timp, iar costurile sunt mai mici comparativ
cu cele pentru un dinte realizat prin metoda
tradițională. În două ore, ai un zâmbet nou.

În concluzie, timpul limitat nu mai este un motiv pentru care să nu ai grijă de sănătatea ta dentară. Mai
ales că totul se învârte în jurul zâmbetelor tale și fiecare dintre ele te face cu o zi mai tânăr.
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Studiu de caz – HR-ul, ca
activitate de marketing

Articol de: Sorin Faur, Founder Academia de HR
Deficitul accentuat de talente a schimbat balanța de forțe dintre angajatori și angajați: tot mai mult,
companiile au nevoie de angajați și nu angajații de companii. Nu este de mirare, din moment ce un singur
angajat inspirat poate disrupe un domeniu întreg cu o inovație interesantă. Nu de puține ori citim în
presă despre antreprenori care au fondat companii de succes după ce, nefiind apreciați la justa valoare
de către foștii angajatori, și-au creat propriile afaceri.
Emergența emisferei drepte
Munca în sine s-a schimbat, sarcinile repetitive tind a fi preluate de către diverse sisteme inteligente sau
soluții software, așa încât, locurile de muncă care vor ieși pe piață vor solicita tot mai mult creativitatea
și originalitatea potențialilor angajați. Acest trend, ”emergența emisferei drepte” pune și mai mare
presiune pe angajatori care se află în plin ”război pentru talente”, fiind nevoite să recurgă tot mai mult la
metode și soluții neconvenționale de a-și atrage angajații.
Recrutarea devine tot mai mult o activitate de marketing!
Dacă este evident că marketingul este necesar pentru a vinde produse, devine tot mai clar că el trebuie
folosit și pentru a atrage talente. Deoarece o persoană de valoare are numeroase companii care o
ofertează și dintre care poate alege, acestea trebuie să fie convingătoare și să găsească soluții de
diferențiere.
Studiu de caz
Pentru a da un exemplu concret privind modul în care HR-ul împrumută din instrumentele și abordările
de marketing, ne vom opri asupra procesului de recrutare. Sigur, cu toții știm despre brandul de
angajator, însă acesta este doar un „cârlig”, întocmai brandului de produs care nu reprezintă în sine o
garanție implicită că produsul se va vinde. ”Infuzia” de marketing în HR de astăzi trece dincolo de brandul
de angajator.
14
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Înțelege nevoile publicului-țintă
Cu pălăria de marketing pe cap, omul de HR trebuie, în primul rând, să identifice și să înțeleagă
nevoile publicului-țintă. Iată un exemplu real: o companie dorește să recruteze 50 de persoane, într-o
industrie în care muncesc preponderent femei (croitorie pentru branduri de lux). Compania targetează
public feminim, cu vârste între 26 și 48 de ani, pe o rază de 50 km în jurul fabricii. O analiză atentă a
nevoilor acestui public-țintă poate arăta că mai mult de jumătate dintre persoanele vizate au copii mici,
majoritatea cu vârste între 2 și 8 ani. În loc să recurgă la ”clasicele” mesaje de tipul ”salariu atrăgător,
oportunități, climat de muncă plăcut”, care deja nu (prea) mai conving pe nimeni, compania decide să
vină cu ceva special și se gândește să înființeze o grădiniță pentru copiii personalului deja angajat, dar
și pentru copiii celor 50 de viitoare angajate, oferindu-le acestora, de fapt, multiple beneficii: mamele
pot veni cu copiii la serviciu, scăpând astfel de drumul până la o altă grădiniță, pot merge în pauză să își
vadă copiii, eliminând astfel telefoanele de verificare la grădiniță sau la bone și petrecând mai mult timp
cu propriii copii… În general, această soluție salvează timp și bani pentru angajatele în cauză și le oferă
mai multă satisfacție. Pentru companie, costurile unui astfel de proiect sunt substanțial mai mici decât o
eventuală mărire de salariu sau recurgerea la diverse soluții de incentivare a angajatelor, doar pentru a
le menține în companie: pe de o parte, poate deduce o serie de costuri directe, pe de altă parte, câștigă
în ceea ce privește loializarea acelor angajate, unele făcând deja naveta din satele și comunele mai
îndepărtate.
Construiește mesajul de marketing
Odată identificată această soluție, compania dispune, iată, de un mesaj puternic, unic în zona geografică
de interes și cu care poate capta nu doar atenția publicului-țintă vizat, ci și a publicului general.
Organizația va putea transmite mesaje tangențiale referitoare la grija și atenția pentru angajați, la
15
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disponibilitatea de a căuta soluții viabile la probleme reale, poziționându-se ca un angajator preocupat,
dar și inovator, diferit de concurență.
Comunică pe canalele potrivite
Împreună cu departamentul de marketing, HR-ul formulează efectiv mesajele și definește canalele de
comunicare adecvate. Campania ”Ai grijă de copilul tău la muncă” se dovedește imediat un succes,
amplificat și de faptul că organizația numește o ”ambasadoare” a programului, o tânără mămică angajată,
care să devină vocea campaniei. Postările pe social media despre viitorul spațiu de muncă și, mai ales,
răspândirea mesajului ”din gură în gură” multiplică de cinci ori numărul de aplicații de calitate pe care
compania le primește și evident, creează un imens beneficiu de imagine în comunitatea țintită.
Culege beneficiile
Pe termen scurt, compania câștigă aplicații și își consolidează brandul de angajator. Pe termen lung,
compania se promovează ca „locul ideal de muncă pentru tinere mămici care vor să fie aproape de copiii
lor, chiar dacă sunt la muncă” și devine prima companie din zona geografică respectivă care înglobează și
o grădiniță. Evident, deloc de neglijat, compania câștigă loialitatea angajatelor sale care se bucură gratuit
de acest beneficiu.
Concluzie: HR-ul ca activitate de marketing
Însă nu doar recrutarea împrumută din marketing. Să ne gândim, de exemplu, că angajații care pleacă
sunt, la rândul lor, vectori de imagine, putând lăsa review-uri pozitive sau negative despre fostul
angajator. Întreg HR-ul trebuie regândit din această perspectivă și trebuie să ajungă să acționeze precum
un departament de marketing! Să nu uităm că astăzi o companie se exprimă pe multiple canale de
comunicare, cele mai importante devenind cele de Social Media.
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Noi abilităţi de marketing
puse în slujba HR-ului
Articol de: Viviana Andone Learning
Architect, MMM Consulting
În cazul în care HR-ul nu avea deja
suficiente roluri (de la administrare la a
fi vocea angajaţilor, susţinătorul culturii
organizaţionale, promotorul schimbării
şi al performanţei etc.), acum, pare că şi
marketingul i s-a adăugat la fișa postului.
Este evident faptul că obiceiurile noastre
se schimbă. Accesăm din ce în ce mai
mult informaţii de pe mobil şi lucrăm
pe el, nu ne mai place să citim articole
lungi și preferăm câte un scurt video, ne
atrag infograficele pentru că informaţia
este redată vizual şi sintetic şi preferăm
reclamele haioase şi amuzante. Toate
aceste schimbări în obiceiurile noastre au impact la nivel organizaţional şi, în cea mai mare măsură,
asupra HR-ului, pentru că el este într-o constantă adaptare şi redefinire, iar mesajele lui trebuie să
ajungă la urechile unui public foarte divers (candidați, talente, actuali angajaţi, manageri etc.).
Noi, cei de la MMM Consulting, am observat trei tendinţe despre care vrem să vă povestim, trei situaţii în
care HR-ul a apelat la abilităţi de marketing pentru a-şi creşte eficienţa şi impactul.
Comunicarea cu generaţia Y, dar nu numai
Modul virtual al noii generaţii de a comunica, preferinţa lor pentru mesajele puternice, amuzante, a
impus HR-ului să devină mai creativ (nu că nu ar fi fost deja) în această arie. Cei din generaţia Y şi chiar
Z sunt entuziaști şi învaţă repede. Foarte repede. Pot procesa un volum foarte mare de informaţii şi sunt
deschişi. Ei ne-au forţat să ne îmbunătăţim modul de abordare, să facem training-uri foarte interactive,
pe care să le prezentăm prin video-uri şi infografice, să actualizăm conceptele cu care lucrăm şi să le dăm
şi lucruri pentru folosul personal, nu doar pentru cel al organizaţiei. La fel a fost forţat și HR-ul: nu mai
poţi posta un anunţ de recrutare de tipul “Angajăm pentru x poziţie. Cerinţe:…”, ci trebuie să inventezi
fraze noi şi atractive care să fie în acord cu realitatea, dar să şi vândă. Două sunt aspectele pe care le-am
reținut din discuţiile cu oamenii din HR:
•

Contează foarte mult modul în care transmiţi informaţia. Infograficele, pozele de impact şi mesajele
scurte fac diferenţa. Am remarcat, în ultima vreme, tot mai multe anunţuri de recrutare formulate
foarte atractiv, foarte inspirate și care îţi suscită interesul. Și am mai observat din ce în ce mai multe
comunicări din partea HR-ului despre companie, despre echipă şi despre proiectele interne.
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•

Contează ca mesajul să aibă ceva “fun” în el. Orice, dar să nu fie plictisitor. Din statisticile despre
generaţia Y, reiese că este foarte important pentru ei ca mesajul să aibă ceva „fun”. Dar nu este doar
despre ei. Cumva, cu toţii suntem atraşi de umor şi comunicări de impact, iar asta face şi HR-ul acum:
comunică foarte personalizat, prin video-uri sau clip-uri animate pentru toţi cei din afara și din
interiorul companiei.

Vizibilitatea internă
O altă provocare cu care se confruntă oamenii din HR este modul în care îşi fac vizibil departamentul,
în cadrul organizaţiei, mai ales dacă organizaţia este foarte mare. Încă ne luptăm, din păcate, cu
prejudecata: “HR-ul este cel care face contractele de muncă, ne dă salariile şi adeverinţele”. Dacă noi, cei
care frecventăm adesea comunităţile de HR, ştim foarte bine că este vorba despre mult mai mult decât
atât, e important ca acest mesaj să se audă și mai departe. În această direcție, am observat două lucruri
care împletesc marketing-ul cu HR-ul:
•

Oamenii de HR au început să vorbească despre proiectele pe care le au într-un mod creativ. O parte
au trecut de la a posta informaţii pe intranet la a crea comunităţi interne, pagini de facebook şi
grupuri de “whats app”.

•

HR-ul vorbeşte din ce în ce mai mult despre rolul său şi despre ce poate face persoana de la resurse
umane pentru oamenii din organizație, dincolo de adeverinţe şi contracte de muncă. Îşi branduiește
proiectele, le dă nume atractive şi îi ţine pe oameni informaţi în legătură cu statusul lor. Cumva, îşi
tratează angajaţii că pe nişte clienţi, încercând să le ofere experienţe frumoase şi de impact.

Vânzarea
Oamenii de HR se străduiesc să vândă intern. Iar acesta este un job greu şi provocator! Dincolo de a vinde
proiectele interne, cele care ţin strict de organizaţie, au multe alte lucruri de vândut: potenţiali candidaţi
către manageri, proiecte de dezvoltare, viitori furnizori, imaginea companiei pentru viitorii potenţiali
candidaţi. Şi aici îşi pun în valoare abilităţi care ţin mai puţin de HR şi mai mult de marketing: cum
comunici, cum convingi, cum atragi echipa de partea ta, cum poziţionezi produsul / proiectul, cum îi scoţi
în evidenţă beneficiile. În această arie, sunt trei lucruri pe care le-am aflat de la HR-i şi pe care vreau să le
împărtăşesc cu voi:
•

atunci când comunică, se bazează pe cifre, tendinţe, fac chestionare, analizează nevoi, se
documentează, fac prezentări de impact;

•

îşi folosesc abilităţile de networking pentru a-şi găsi susținători interni, ambasadori ai proiectelor lor,
oameni care au o influenţă în organizaţie, formală sau informală;

•

creează o imagine pozitivă a viitorului, îi transpun pe oameni într-o poveste. Le arătă cum va fi dacă
proiectul lor este aprobat.

Una peste alta, oamenii din HR sunt, poate fără să îşi dea seama, nişte vânzători şi promotori ai
proiectelor frumoase pentru oameni şi ai imaginii companiei pentru viitorii colegi, nişte personaje care
combină o mulţime de abilităţi (şi de vânzări şi de marketing, şi de management) într-o mulţime de
forme.
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Veriga slabă din HR: rol,
proces sau competență
Articol de: Elena Badea, Managing Partner, Valoria
„O problemă nu poate fi rezolvată cu aceeași gândire care a generat-o”, spunea Albert Einstein. Dar care
este problema? Ce anume a condus la apariția atâtor provocări pentru funcția de HR? În acest moment,
răspunsul la aceste întrebări nu este nici simplu, nici la îndemâna multor organizații, de la companii
multinaționale la firme antreprenoriale. Se pot aduce justificări demografice, generaționale, de cultură
organizațională sau de context economic și tehnologic. Adevărat, dar totuși fals. Sunt cel puțin trei surse
ascunse de schimbare profundă în organizații care cer transformarea iminentă a funcției de HR.
Agonia autoritarismului
Înaintea erei „dot-com”-urilor, rolurile erau bine definite, ierarhiile – betonate în prejudecăți de gen și
senioritate, iar puterea organizației era centralizată în mâna câtorva oameni. A murit această paradigmă?
Încă nu. Uneori, proaspăt-managerul din organizație are reflexul de a perpetua modelul șefului care l-a
susținut la promovare. (Mai sunt multe alte exemple care pot fi date.)
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Semnalul schimbării, însă, deși firav, are consistența titaniului. În mediul de business actual, cu o
volatilitate din ce în ce mai mare, colaborarea aduce mai multe beneficii decât concurența. Iar oamenii
care colaborează nu o fac pentru că au această cerință formulată de o autoritate. Se produce, astfel,
o conturare diferită a identității profesionale individuale, cu impact asupra modului de raportare la
organizație, ceea ce duce în agonie autoritarismul.
Forța de la baza piramidei contează
Modelul piramidei din organizații este o rămășiță a structurilor militare. Transferat de la armată la armata
de angajați, acest model are un dezavantaj major atunci când este cuplat cu accesul 24 / 7 la comunicare.
Nimeni nu mai este în afara infosferei, iar informațiile zboară cu viteza luminii între colegi, departamente,
organizații. Salariile sunt confidențiale, dar le găsești pe Glassdoor. Comunicările managementului sunt
comentate pe Messenger. La fel și activitățile competiției. De la bonusuri și compensații, la acțiuni de
CSR.
Cei fără de glas și fără de chip, altă dată, au acum puterea rețelelor de socializare de partea lor și nu
ezită să o folosească. Cei de la baza piramidei nu mai sunt timizi. Ei își pot căuta “vocea” o vreme, dar
apoi, prin accesul pe care îl au la canalele de comunicare interne și externe, vor arăta ce apreciază la
organizația din care fac parte, ce doresc să fie diferit în mediul lor de lucru și ce valori sunt promovate în
interiorul organizaței respective.
Viață cu sens și la serviciu
Granițele dintre viața profesională și cea personală sunt difuze. Cele două “vieți” au devenit una încă
de pe vremea când laptopul și telefonul mobil de serviciu erau beneficii la angajare. Programul de
lucru flexibil, transformă casa în birou pentru angajații din anumite industrii (de exemplu: IT, servicii
profesionale), cel puțin o zi pe săptămână. Timpul a devenit o resursă deficitară pentru mulți oameni,
ceea ce îi determină să conștientizeze importanța petrecerii acestuia cu sens. Deziderat personal, obiectiv
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de carieră, dar și de viață, măsurarea trecerii timpului prin impactul și sensul acțiunilor către care este
alocat a devenit o mantră a unei întregi generații.
De aceea, timpul nu mai este „făcut cadou” angajatorilor de către angajați. Astfel, din ce în ce mai multe
organizații sunt uluite de nivelurile scăzute ale retenției și nu pot articula un sens al existenței lor care să
îi determine pe oameni să rezoneze cu misiunea și valorile companiei.
Veriga slabă din HR: rol, proces sau competență
Întrebarea de la care pornește totul este: cum adaugă HR-ul valoare în organizație? Teoretic, HR-ul este
funcțiunea care creează și implementează programe care îmbunătățesc abilitățile angajaților, motivația și
șansa acestora de a contribui la misiunea companiei. Efectul fiecărui element în parte este realizat prin și
în combinație cu celelalte – abilități, plus motivație, plus contribuție. Asta înseamnă că valoarea adăugată
a HR-ului este la fel de puternică ca cel mai slab element din această triadă.
Mai mult, este mai importantă ținerea tuturor elementelor deasupra unui anumit nivel (de exemplu,
80%), decât aducerea unui singur element de la 90% la 95%, pentru că efectele celor trei se înmulțesc
unul cu celălalt, ceea ce generează un efect mediat.
Rezultă imediat că veriga slabă din HR este capacitatea de a face nu un singur lucru bine, nici măcar
două, ci toate trei la un loc: (1) îmbunătățirea abilităților angajaților într-o eră a transformării digitale,
(2) crearea unui mediu care să le capaciteze motivația și (3) generarea de oportunități pentru aceștia de
a contribui la misiunea companiei. Iar asta presupune o gândire centrată pe oameni, nu doar pe procese,
deschisă la dialog, nu doar la implementare, orientată spre feedback și evoluție, nu spre bifarea KPIurilor. Ce va urma va fi o revoluție sau evoluție în HR?
Valoria Business Solutions este o companie de training, consultanță și coaching. Misiunea companiei este
aceea de a transforma în valoare potențialul echipelor și organizațiilor. Aflați mai multe aici: www.valoria.
ro.
Timp de 15 ani, Elena Badea a fost Director de Business Development și apoi, Director de Marketing al
unei companii din Big4, care activează în România. Are o vastă experiență în business development,
account management, marketing corporativ, operațional și marketing digital.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Executivii HR şi vânzarea
în intern

Articol de: Irina Pânzaru, Senior Consultant, Stanton Chase International
În trecut, managementul atribuia HR-ului gestionarea aspectelor birocratice legate de angajaţi. Rolul
persoanelor de la resurse umane era legat de administrarea de personal – întreaga hârţogărie aferentă
– motiv pentru care, de multe ori, acestea proveneau din funcţiunile financiare şi / sau administrative,
şi deserveau strict nevoile primare de HR ale companiei: recrutarea, plata salariilor şi gestionarea
eventualelor compensaţii şi beneficii.
Aşa stând lucrurile, adesea, angajaţii ajungeau să perceapă persoanele din HR drept birocraţi neesenţiali
pentru bunul mers al operaţiunilor – dacă nu cumva chiar ca pe cei care le complicau viaţa.
Parte din această abordare pare să se fi conservat, deşi, în prezent, organizaţiile se transformă rapid,
apar funcţiuni noi, iar cele vechi capătă roluri şi responsabilităţi diferite. Chiar dacă unele companii au
în organigramă HR Business Partners, altele, de dimensiuni similare, nici nu-i văd sensul. De asemenea,
în unele organizaţii, cel mai înalt executiv de HR din ierarhie este tot situat la un nivel ierarhic inferior
membrilor comitetului executiv.
Indiferent de situarea în organigramă, de cele mai multe ori, executivii de HR nu iau direct decizii
relevante pentru organizaţie. Cel mult, fac recomandări şi, eventual, influenţează într-o oarecare măsură
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anumite hotărâri luate în organizaţie. În general, trebuie să-şi convingă sistematic colegii, pentru fiecare
initiaţivă. Aproape fiecare dintre recomandările lor are nevoie de susţinere fermă, de vânzare în spațiul
intern şi de activitate constant şi intens consumatoare de timp.
Ce face din vânzarea în intern un succes?
În primul rând, obiectivele demersurilor de HR, respectiv scopul fiecărei iniţiative lansate, trebuie să fie
clare. Executivii de HR au nevoie să identifice scopul managerilor operaţionali (Ce nevoie / oportunitate
/ ameninţare prezintă o situaţie anume? Ce ne-a dus la concluzia că e nevoie de recrutare / training /
evaluarea angajaţilor? Ce ne spune că acum e cel mai bun moment?) şi să lucreze cu aceştia pentru a
genera cele mai bune criterii de decizie (Ce rezultate aşteptăm? Cum vom şti că am dat curs iniţiativei
potrivite? Ce ne va spune că a fost un succes? Cum vom aprecia valoarea adăugată?). Apoi, HR-ul trebuie
să descopere, să clarifice şi să confirme nevoia specifică a clientului său intern. Dacă este vorba despre o
recrutare, de ce e nevoie de o suplimentare de personal, de ce acum, care sunt sarcinile ce vor fi atribuite
în mod curent şi în mod excepţional viitorului angajat, care sunt rezultatele aşteptate de la persoana
respectivă, cum şi când vor fi ele măsurate, cum arată candidatura ideală, care e bugetul, care ar fi
compromisurile rezonabile în selecţie, de când ar trebui să înceapă munca noul angajat etc. Dacă nevoia
clientului intern nu e descoperită („ne descurcăm atâţia câţi suntem”, „oricum, nu se găsesc oameni mai
buni”, „training-urile sunt bani aruncaţi”), iar acesta nu vede în ce fel este relevantă pentru rezultatele lui
propunerea venită de la HR, nu cumpără. Ideii HR-ului nu i se dă nicio şansă.
Dacă nevoia clientului intern nu e clarificată, în loc de mere, i se vor da pere. Pe care nu le va accepta
zâmbitor. Când clientul intern cere „curs de negociere”, este bine de investigat măcar ce anume l-a
condus la concluzia asta, cum se descurcă, în prezent, echipa, pe ce teme din negociere trebuie să se
axeze cursul; e posibil ca oamenii clientului să aibă de câştigat de pe urma lui sau, dimpotrivă, să fie
vorba despre persoane fără abilităţi de bază în vânzări – caz în care cursul de negociere nu ajută. Dacă
nevoia clientului intern nu e confirmată, executivul de HR poate ajunge să livreze fără să i se fi cerut.
„Sigur, ar fi nevoie. Doar că acum nu ne permitem”. Caz în care efortul e inutil depus. Este suficient să
descoperi, să clarifici şi să confirmi nevoia clientului intern, împreună cu toate circumstanţele ei, pentru
ca vânzarea în intern să fie un succes?  Până când clientul intern nu acceptă soluţia propusă, vânzarea nu
există. A avut loc, cel mult, o investigare de nevoi.
Ce lipseşte?
Executivii de HR trebuie să argumenteze soluţia propusă (avem nevoia X; iată de ce trebuie să dăm
curs iniţiativei A) şi apoi să livreze corespunzător rezultatele promise. Rezultatele sunt mai bune când
persoanele de HR participă la dezvoltarea, auditarea şi prioritizarea criteriilor clare de succes pentru
iniţiativa susţinută.
În vânzarea internă, rolul-cheie nu este jucat de abilităţile de influenţare ale persoanelor de HR. Deşi
aportul lor e important, diferenţa o fac conţinutul propunerii şi articularea ei pe o nevoie reală, prezentă
şi confirmată a organizaţiei. Executivii de HR au responsabilitatea de a clarifica scopul funcţional pe
care îl urmăresc managerii executivi cu care colaborează. În plus, fie că vorbim despre recrutare sau
identificarea celui mai bun furnizor de training, fie despre managementul talentelor, este esenţial ca
executivul de HR să dezvolte, împreună cu clientul său intern, criteriile în baza cărora vor lua cea mai
bună decizie pentru organizaţie.
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Tabloul de bord al
deciziilor strategice din
perspectiva top management,
middle management şi HR
Articol de: Ioana Predescu, Associate Senior Trainer, Brightway
Ca prim impuls, aș fi tentată să spun că la nivel de middle management nu se iau decizii strategice. Dar
oare chiar nu se iau? Oare tot middle managementul este orientat doar spre implementare?
De fapt, nu e chiar aşa. La nivel de top management se iau deciziile globale, se stabilesc obiectivele
organizației care vor fi transmise mai întâi către middle management. Într-o lume ideală, middle
managerul va fi întrebat de către șeful său: „Care ar putea fi contribuția la realizarea acestui obiectiv
strategic?”. Iată primul punct de cotitură unde HR-ul poate interveni. Cum se transmit obiectivele
organizației? Vin ele doar „la impuse”, ori angajații sunt încurajați să identifice opțiunile privind
contribuția proprie? Încurajăm asumarea de responsabilitate sau încurajăm doar executarea sarcinilor
trasate „de sus”?
Iată un prim aspect important pentru directorul de HR: managementul prin obiective. Ce cuprinde
acesta: modalitatea prin care obiectivele sunt distribuite pe structura ierarhică, modul de formulare
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a obiectivelor, modalitatea de măsurare a atingerii lor, modalitatea de antrenare a angajaţilor pentru
atingerea acestor obiective. Astfel, directorul de HR se poate poziţiona ca un consultant pentru colegii
directori, cu scopul de a ajuta acest proces, care este în interesul organizaţiei.
Obiectivele odată formulate, ele reprezintă tot atâtea responsabilități asumate de către angajați. Este
însă de datoria managerului să se asigure că echipa sa rămâne pe direcția corectă. Deci, progresul în
atingerea obiectivelor asumate trebuie monitorizat. Aici, din nou, poate interveni omul de HR. Acesta
are întâlniri periodice cu angajați și manageri, care pot fi formale sau informale. Întâlnirile acestea sunt
foarte valoroase, deoarece ele generează informații despre progres, despre starea de spirit, despre
realizări sau frustrări. Sunt managerii conștienți de starea de spirit din echipa lor? Sunt ei conștienți de
provocările angajaților? Sunt ei parte din soluție sau parte din problemă? Să reținem de aici al doilea
aspect: monitorizarea – ca funcție și datorie managerială.
Să ne gândim acum puțin la fluxul de informații către HR. Ce știe HR-ul şi ce poate face cu informaţia pe
care o deţine?

Spre exemplu, dacă o fabrică de pâine primește trei certificate medicale de infecție cu salmonella, decizia
de a informa sau a nu face nimic devine foarte importantă și poate însemna oportunitatea (sau lipsa ei)
de a preveni sau de a trece printr-o criză.
Un alt exemplu. Să ne imaginăm că sunt manager de HR într-o bancă. Tocmai am discutat despre strategia
de recrutare pentru următoarea perioadă și am fost de acord că piața de muncă are nevoie de oameni
mai calificați, că „războiul talentelor” ne costă bani și că ar fi bine ca, pe termen lung, să ne asigurăm
fluxul de specialiști printr-un parteneriat mai strâns cu universitățile și prin cel puțin cinci proiecte de
internship în fiecare departament al băncii. Apoi, citim un articol care ne informează că o importantă
bancă din România va închide 1.500 de sucursale dintre care 500 numai în București și, în plus, este foarte
posibil să renunțe de tot la segmentul de retail și să se concentreze pe segmentul corporate, ca direcție
strategică pentru următorii cinci ani. Imediat, ca Manager de HR, îmi dau seama că un număr semnificativ
de specialiști vor fi în curând șomeri și că un număr impresionant de clienți va fi redistribuit către
jucătorii rămași în piață. Deduc de aici că perioada următoare este propice angajărilor și pot modifica
astfel strategia de recrutare. Mă pot gândi că parteneriatul cu universitățile este în continuare valoros,
dar că, pe termen scurt, problema este pe jumătate rezolvată. Pot trece la identificarea specialiștilor
din banca respectivă; pot discuta cu managerii mei despre recrutările prefigurate în următoarele şase
luni și pot trece la discuții cu potențialii candidați. Pot calcula costurile angajării precoce și costurile de
oportunitate pentru lipsa de reacție. Pot influența direcția strategică.
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Tabloul meu de bord, ca om de HR, poate conține și o serie de KPIs a căror evoluție să fie decisivă pentru
direcțiile mele strategice. Iată un exemplu de tablou de bord:

Fiecare dintre acești indicatori poate avea o contribuție la direcția strategică. Fiecare dintre acești
indicatori de performanță poate trage un semnal de alarmă, la un moment dat. De la nivelul său de
informație, departamentul de resurse umane vede toată organizația în ansamblul său și pe secțiuni. În
mod cert, are toate ingredientele unei contribuții semnificative la direcția strategică a organizației.
Este însă foarte important ca elaborarea acestui tablou de bord să se deruleze în colaborare cu
toate departamentele organizației, iar indicatorii urmăriți să fie relevanți pentru direcția strategică a
organizației. Munca de echipă este foarte importantă, chiar și la cel mai înalt nivel ierarhic.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Recrutarea presupune tot
mai mult marketing

Nu este prima oară când auzim acest lucru, în ultima vreme. În mod evident, piața forței de muncă se
contractă – local – și se extinde – global. De aceea, discuția generată de către BusinessMark, în cadrul
evenimentului „Work In Motion”, care a avut loc în Bucureşti de curând, a fost deosebit de utilă.
Flexibilitatea, viteza şi mobilitatea sunt caracteristici care definesc ultima perioadă. Globalizarea a
determinat companiile să își restructureze internațional strategiile de business. Acest context a făcut ca
dinamica forței de muncă să se modifice, acționând asupra politicilor de mobilitate a angajaților. Multe
industrii acționează în această direcţie. Dovadă: tot mai mulți angajaţi se bucură de programe speciale de
flexibilitate şi mobilitate, în speranța unei creșteri a productivitătii. Vă prezentăm, mai jos, câteva puncte
de vedere exprimate în cadrul conferinței.
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Claudia Stan, People Services Manager, KPMG România: „Mobilitatea aduce mari beneficii în procesele
de recrutare, învăţare, dezvoltare şi succesiune. Detașările sunt pe un trend ascendent, la fel ca şi
construirea de forţă de muncă în pieţe noi. De aceea, este necesară planificarea forței de muncă – un
proces complex, în cadrul căruia se scanează forța de muncă a organizației. Un asemenea proces ajută la
alinierea și integrarea celor două programe: dezvoltarea talentelor și atragerea acestora.”
Marian Hanganu, Sales Manager, Romanian Software: „Ne așteaptă o iarnă demografică. Declinul familiei
este una dintre cauzele crizei demografice. Nimeni nu o poate schimba. Va trebui să ne adaptăm. O
altă problemă este distanţa mare dintre cerere şi ofertă, întrucât aceasta creşte preţul. Costul muncii
va continua să crească. Recrutarea a devenit un fel de marketing. Companiile vor avea tot mai multe
dificultăţi în completarea poziţiilor libere”.
Olivier Ravon, Central & Eastern Europe Director, Gosselin Mobility: „8 din 10 companii au o politică a
relocării. Nu este neapărat un risc, dar repatrierea poate fi o problemă, pentru că poți pierde controlul ei.
Important este să te asiguri că oferi informațiile necesare posibilului angajat. Comunicarea este cheia.”
Corina Mîndoiu, Senior Manager, People Advisory Services, EY România: „Sunt nişte paşi de urmat atunci
când vorbim despre detaşările în România, pași legați de legislaţie. Primul este ca detaşatul să fie
înregistrat la serviciul de emigrare. În al doilea, detaşatul îşi va plăti contribuţiile sociale, şi nu companiagazdă. Tot el trebuie să îşi clarifice rezidenţa fiscală. Compania, la rândul ei, are de făcut nişte demersuri:
odată către ITM şi, ulterior, către ANAF.”

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Marile companii
înlocuiesc ierarhiile
tradiționale cu
marketplace-uri de
talente

Oamenii au puterea de a modela și de a aplica tehnologia pentru a crea schimbări pozitive, a îmbunătăți
stilul de viață și a transforma afacerile și societatea, potrivit Accenture Technology Vision 2017. Raportul
anual realizat de către Accenture anticipează cele mai importante tendințe în tehnologie, care vor
influenţa direct  mediul de business în următorii trei ani. Tema principală a studiului din acest an,
„Tehnologie pentru oameni”, este un îndemn pentru liderii din zona de tech, business și HR să folosească
soluțiile IT existente pentru amplificarea capacităților umane. Raportul precizează că, pe piața globală,
tehnologia este percepută tot mai mult ca fiind creată de către oameni, prin oameni, cu rolul de a
anticipa nevoile existente și de a oferi o experiență personalizată.
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„Ritmul schimbării tehnologiei este uluitor, aducând permanent progrese majore, încă de la începutul
Erei Informaționale. Pe măsură ce tehnologia transformă modul în care lucrăm și trăim, aceasta aduce
importante provocări în societate și creează noi oportunități. În cele din urmă, tot oamenii sunt cei care
pot realiza schimbările de impact și suntem optimiști că liderii responsabili vor asigura un impact pozitiv
al noilor tehnologii în societate”, a declarat Paul Daugherty, Chief Technology & Innovation Officer, pentru
Accenture.
Pentru realizarea raportului Technology Vision 2017, Accenture a intervievat peste 5.400 de oameni de
afaceri și specialiști IT la nivel mondial. Aproape 9 din 10 respondenți (86%), au spus că, în timp ce
tehnologiile individuale avansează rapid, acestea duc la un efect multiplicator, care creează inovație.
Technology Vision detaliază modul în care – cu progresele din domeniul inteligenței artificiale, Internet
of Things și analiza big data – oamenii pot proiecta tehnologii capabile să gândească aproape ca indivizii,
aliniindu-se nevoilor acestora. Iar abordarea tehnologiei concentrată pe om este benefică pentru
companii.
CVS Health este un exemplu de companie care a stabilit o abordare centrată pe oameni pentru a
îmbunătăți asistența medicală. Aplicația mobilă a companiei are capacitatea de a aminti clienților când
trebuie să își ia medicația, stochează poze cu rețetele pentru a fi comandate din timp, gestionează
cardul de asigurare astfel încât toate datele să fie actualizate la zi.  Într-o industrie privită drept una
impersonală și marcată de timpi de așteptare mari, companii precum CVS Health au reușit să ofere o
abordare personală asupra asistenței medicale și să construiască o relație mai strânsă între medic şi
pacient.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Recrutarea pe bază
de recomandări
În urma unui studiu efectuat de curând în rândul angajatorilor BestJobs și nu numai, pe un eșantion de
aproximativ 1.000 de companii, ne-a fost confirmată popularitatea de care se bucură recrutarea pe bază
de recomandări / referințe și succesul pe care îl poate asigura un astfel de program.
Este de remarcat faptul că 55,83% dintre respondenți folosesc în mod activ recrutarea pe bază de
referințe. Printre aceștia se găsesc atât companii cu personal de 1-10 sau 11-50 de persoane, cât și
companii cu peste 100 sau 500 de angajați.
Q: Ați folosit vreodată recrutarea pe bază de recomandări / referințe?
Care sunt domeniile în care referințele funcționează cel mai bine?

Q: Pe ce departament recrutați?
Angajatorii care se declară mulțumiți sau foarte multumiți de rezultatele acestui tip de recrutare caută
în principal candidați pentru poziții de vânzări (19,74%), producție (15,02%), software (14,59%), servicii
(8,58%), servicii clienți (7,30%), resurse umane (5,15%) sau inginerie (4,29%). Urmează apoi cei care
recrutează pentru poziții de logistică (4,29), financiar / contabil (3,86%) și marketing (3,86%).
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Q: Care considerați că sunt cele mai eficiente metode de a găsi candidați?
În ceea ce privește particularitățile în funcție de mărimea companiei, conform sondajului derulat,
companiile mici (1-50 angajați) recrutează eficient bazându-se pe recomandările interne sau externe,
chiar dacă nu au o procedură bine definită pentru acest proces.  Acestea privesc, de cele mai multe ori,
site-urile de recrutare ca fiind o opțiune secundară.
Recrutarea bazată pe recomandări se află și în topul companiilor medii sau mari (>50 angajați), imediat
după site-urile de recrutare. Acestea, spre deosebire de companiile mici, au implementat un program
pentru acest tip de recrutare și au stabilit o sumă fixă pentru orice angajare.
Pe un loc îndepărtat, se găsesc tacticile de motivare a angajaților actuali, employer branding-ul, agențiile
de recrutare sau evenimentele (offline) de carieră,  angajatorii alegând să investească mai puțin în
direcțiile acestea, conform sondajului BestJobs.

Ce tip de stimulente folosiți?
Majoritatea companiilor (76,2%), indiferent de mărime, folosesc banii ca recompensă, în cazul recrutării
bazate pe recomandări, urmate de cele care aleg alte tipuri de stimulente (23,8%): produse, abonamente
la diferite servicii, tichete de masă, excursii, bonusuri.
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Cât credeți că sunt dispuse companiile să plătească pentru o recomandare?
Q: Cât plătiți la ora actuală pentru o angajare prin referințe (fie cash, fie în servicii)?
Majoritatea angajatorilor (56,7%) plătesc acum între 100-300 euro, 31,3% plătesc diferențiat, în funcție de
profilul candidatului dorit, iar 8,5% plătesc între 300-500 euro pentru o recomandare care se dovedește
a fi potrivită. Sunt companii care alocă și peste 500 / 1.000 euro / referință, dacă atragerea candidațiilor
potriviți pentru postul disponibil se dovedește a fi o provocare. Vorbim aici, în special, despre pozițiile
Senior sau cele Executive.

Q: Când plătiți persoana care a făcut referința?
60% dintre angajatorii respondenți spun că banii ajung la persoana care a făcut recomandarea după
ce persoana angajată își încheie cu succes perioada de probă, în timp ce 20% apelează la diverse alte
metode: jumătate din sumă – la angajarea persoanei recomandate, jumătate – după ce candidatul își
încheie cu succes perioada de probă; după șase luni de la angajare; fracționat: la o lună, 3 și 6 luni.
BestJobs lansează, în curând, un serviciu de recrutare online prin referințe. Prin intermediul acestuia,
angajatorii vor putea defini o recompensă de minimum 300 de euro pentru ocuparea unui post vacant pe
baza unei recomandări. Astfel, orice persoană – din interiorul sau dinafara companiei – care recomandă
un candidat unui angajator care a achiziționat acest serviciu, va câștiga minimum 300 de euro, în
momentul în care compania angajează persoana respectivă.
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Marketingul HR-ului se
dovedește a fi aproape
inexistent

57% dintre companiile din România au cel puțin un program care contribuie la educarea, trainingul sau
dezvoltarea profesională a angajaților. Angajatorii investesc în calificări tehnice și programe lingvistice,
o treime din ei preferând angajați cu studii de nivel MBA, potrivit Willis Towers Watson 2016 General
Industry Survey România.
Sub sloganul “Difficult times? SuperHeRoes are here!” comunitatea de resurse umane s-a întâlnit la ClujNapoca la cea de-a XII-a ediţie a Conferinţei de Resurse Umane HR Summit. Prin intermediul prezentărilor
şi workshop-urilor, peste 200 de specialişti în resurse umane și management au pus în discuție cele
mai întâlnite situaţii din practică, noutăți legislative, evaluarea și folosirea instrumentelor cu validare
predictivă și trenduri în materie de beneficii extrasalariale.
Marketingul HR-ului este aproape inexistent
„Credibilitatea CV-urilor este scăzută: 30% din candidaţii pentru un post mint în CV-ul lor, 30% sunt la
limita credibilității, iar doar 40% sunt credibili. Oamenii caută mai întâi compania, abia apoi job-ul”,
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a susținut Doru Dima, CEO Great People Inside România, în cadrul prezentării sale despre adaptarea
evaluării pentru specificul fiecărui job. Excluzând faptul că piața este supra-aglomerată cu locuri de
muncă, promovarea acestora este greșită: sursele de căutare a angajaților nu sunt corecte, promovarea se
face pe job și nu pe companie, iar adaptarea evaluărilor la specificul fiecărui job este slabă – marketingul
HR-ului se dovedește a fi aproape inexistent.
Flexibilitatea locului de muncă și beneficii extrasalariale – punct de interes pentru comunitatea c
lujeană de HR
Pe lângă beneficiile clasice pe care angajatorii le oferă, regăsim flexibilitatea locului muncă și
posibilitatea de a lucra de acasă: „Dacă le dai puterea angajaţilor să-şi organizeze timpul de lucru prin
intermediul unui program flexibil, ei devin mai loiali. Din păcate, codul muncii este desuet din punctul
de vedere al programului de muncă flexibil, dar asta nu înseamnă că nu putem implementa, respectând
cadrul legal”, a precizat Andreea Suciu, Head of Employment & Pensions Department, Noerr.
Câteva recomandări pe care specialiștii în beneficii extra salariale Mercer Marsh Benefits le-au oferit
comunității clujene de HR, sunt:
•

este necesar ca deciziile legate de beneficii să ia în calcul benchmark-ul din piață;

•

adoptarea unei politici aliniate la tendințe;

•

perspectivă obiectivă cu privire la ceea ce înseamnă un angajat sănătos;

•

utilizarea platformelor în gestionarea beneficiilor extra salariale.

Gestionarea noilor angajați și asumarea responsabilității
Pasiunea inițială de care dau dovadă noii angajați este ușor intimidată de responsabilităţile, munca şi
obligativitatea anumitor sarcini, chiar după primele șase luni de muncă. „Ce am constatat noi? Oamenii
sunt promovați în urma recomandării managerului. Mulţi angajaţi însă, din industria IT, nu vor să fie în
poziţii-cheie şi, după o anumită perioadă, care variază, renunţă”, a spus Daniela Vercellino, HR Director
Societe Generale European Business Services.
„Atât cercetările, cât și bunul simțul sugerează că noii angajați au nevoie de până la 90 de zile ca să își
dovedească valoarea în cadrul unui job. Pe măsură ce aceștia se simt bine primiți și mai bine pregătiți din
punctul de vedere profesional, ei pot contribui cu succes la scopul organizației”, a menţionat Wouter Van
Linden, HR Director KPMG Belgium.
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Candidații își aleg
angajatorul în funcție
de mediul de lucru
plăcut și pachetul
salarial

În top 5 criterii pe care le iau în considerare candidații, se plasează mediul de lucru plăcut, alături de
pachetul de salarii şi beneficiioferit de către compania respectivă. Cel puțin așa arată rezultatele unui
studiu recent. „Cei mai doriţi angajatori” dezvăluie percepţiile candidaţilor în raport cu angajatorii care
activează în România.
Scopul acestui studiu este de a oferi companiilor informaţii specifice cu privire la grupul-ţintă şi
comportamentul candidaților. Cu ajutorul acestor date, ei își pot construi mai eficient strategia de
recrutare și Employer Branding. Acesta sondează gradul de atractivitate al brand-urilor de angajator,
precum şi aşteptările pe care candidații le au de la aceştia. Sondajul a fost iniţiat în perioada martie –
mai a acestui an, de către Catalyst Solutions.
Cele mai dorite companii din Romania in 2017

Candidații au un interes sporit pentru companiile de tehnologie. Topul este dominat de companii care
activează în IT, Automotive, Oil&Gas, precum şi companii care își desfășoară activitatea în Telecom și
FMCG. În top 20, sunt reprezentate industriile financiar-bancar, consultanță şi BPO. Participanţii la studiu
au fost întrebați care sunt top 3 companii pentru care își doresc să lucreze, iar răspunsurile lor au fost
libere, neasistate.
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Care sunt criteriile în funcție de care respondenţii îşi aleg angajatorul?
În top 5 criterii pe care le iau în considerare candidații, se plasează mediul de lucru plăcut, alături de
pachetul de salarii şi beneficii oferit de compania respectivă. Următoarele criterii sunt siguranța locului
de muncă, posibilitățile de evoluție profesională respectiv, programele de training pe care compania le
oferă.

Aceste rezultate nu mai sunt o surpriză, având în vedere că tot mai multe studii arată că angajații sunt
orientați spre siguranță. Într-o piață în care numărul de oportunități de carieră este ofertant, procesul de
luare a deciziei devine mai rafinat, candidații țin cont de mai multe aspecte și valorizează o serie de alte
criterii, pe lângă cele financiare.
Cert este faptul că „trăim într-o lume a candidaților”, după cum o spun chiar specialiștii din zona de
recrutare. Companiile încep să conștientizeze această tendință și își adaptează ofertele de muncă la
cererile de pe piață.
Ce canale de comunicare folosesc candidații atunci când vor să afle mai multe informații despre viitorii
angajatori?
O altă dimensiune analizată în studiu se referă la canalele de comunicare folosite de către respondenți
atunci când vor să afle mai multe informații despre companii şi oportunităţile de carieră. Rezultatele
arată că în topul modalităților de informare sunt portalurile de joburi (75,43%), recomandările primite
de la prieteni și colegi (63,54%), alături de site-urile companiilor (58,67%). În plus, rețeaua de socializare
Linkedin (54,58%), interacțiunea personală cu angajatorii (53,66%), anunțuri ale angajatorilor pe site-uri
de știri și de specialitate (50,76%) și târgurile de joburi (47,40%) sunt preferate de respondenţi.

37

Marketingul – printre noile abilități necesare HR-ului - August 2017

Cu toate că mediile de comunicare online și rețelele de socializare sunt prezente destul de sus în topul
canalelor utilizate, potențialii candidați nu neglijează interacțiunea directă cu reprezentanții organizației.
De cele mai multe ori, ei sunt în căutarea acelor situații în care pot discuta direct cu angajați din cadrul
companilor vizate, indiferent dacă vorbim de evenimente la sediul companiei, târguri de carieră sau alte
evenimente de business la care este prezent un anumit angajator. Feedback-ul primit de la prieteni sau
colegi cântărește și el foarte mult în decizia de angajare. Din acest motiv, experiența pe care companiile o
oferă actualilor angajați este definitorie pentru reputația lor în piață.
Rezultatele studiului din acest an se bazează pe informaţiile colectate în urma unui chestionar online
desfășurat în perioada martie – mai 2017. La studiu au participat 11.036 respondenţi cu studii superioare,
atât juniori, cât și candidați cu experiență, din toată țara.
Catalyst Solutions este o companie românească de consultanță în resurse umane, specializată în soluții
de recrutare și employer branding.

Aboneaza-te la Newsletterul
Manager Express!
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Sfaturi strategice
de recrutare pentru
start-up-uri

Întreabă orice fondator care este cea mai mare provocare a lui în a crește business-ul. Va răspunde, cel
mai probabil, că recrutarea și angajarea oamenilor potriviți este un proces dificil. Toate aspectele de
business trebuie implementate de către cineva. Și nu de către oricine. Trebuie să fie oamenii potriviți
culturii organizaționale, să fie jucători de top, ce mai, perfecți!
Cum poți ști pe cine vrei să angajezi și cum îl poți recruta?
Caută pe tot parcursul anului
Bas Kohnke, antreprenor și fondator Impraise, spune să “începi recrutarea chiar și când nu ai locuri
libere”. “Poate dura mult timp să găsești candidații potriviți atunci când e nevoie de ei, așa că rămâi cu
ochii deschiși pentru noi talente înainte de a deschide pozițiile în companie.
Fă introducerea în cultura companiei încă de la început
Mark Studholme, co-fondator CROWDYHOUSE, subliniază faptul că recrutarea trebuie menținută
într-o formă sau alta pe tot parcursul activității start-up-ului. “Ca fondator, rolul tău se schimbă de la
managementul operativ la coordonarea angajaților și recrutarea de noi oameni. Start-up-urile trebuie
să angajeze pe tot timpul anului și să își țină angajații conectați, eventual, printr-un mediu online.
Oferă membrilor puterea de a căuta talente noi, pentru a simți că ajută creșterea companiei. În plus,
creează un mediu de lucru foarte plăcut. Experiențe precum prânzuri, ieșiri informale, petreceri, ajută
să construiască spiritul echipei. Prin această strategie, cultura organizațională va fi cunoscută și în afara
companiei, astfel fiind ușor să atragi noi candidați fără a cheltui foarte multe fonduri pe campanii de
recrutare.”
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Optimizează constant procesul de recrutare
Chestionare
David Darmanin, CEO Hotjar, dezvăluie că recrutarea începe cu un chestionar. “Folosim 10-12 întrebări
detaliate. Motivul folosirii lor este pentru a testa dorința unui candidat de a se alătura companiei.”
Interviul video
“După chestionar, cerem video-uri. Facem asta pentru a diminua timpul petrecut în procesul de
intervievare. În loc să fim 13 oameni care fac 30 de interviuri, obținem 30 de video-uri și din ele să alegem
prospecții cei mai buni. Scenariul filmărilor se bazează pe cinci întrebări standard, având rolul de a testa
dacă respectivii candidați se potrivesc culturii interne.”
O perioadă plătită
“Ulterior video-urilor, îi invităm la un interviu. Dacă trec și de acest pas, candidatul intră în perioada de
testare. Totul se face via chat, având în vedere că activitatea este remote. Li se dă un proiect în Word,
pentru a fi rezolvat în 2-3 zile, perioadă care este plătită. Dacă suntem de acord că este o persoană
potrivită, intrăm în ultima fază, cea de negociere. Până la a deveni membru full al echipei este doar
un pas, pentru că trebuie doar să le schimbăm adresa de e-mail în sistemul de chat (HipChat) și sunt
pregătiți să continue lucrul cu noi.”
O singură platformă de recrutare
Pentru a nu te simți depășit de toată procedura recrutării, folosește o platformă unde să poți aduna
toate informațiile despre prospecți, procese, resurse. Ea poate cuprinde acțiuni de employer branding,
postări de job-uri, căutare de talente și toată documentația de aplicare a prospectului. Exemple de
astfel de instrumente există deja în online, atât pe piața locală, cât și pe cea internațională (de exemplu:
Recruitee).

40

Marketingul – printre noile abilități necesare HR-ului - August 2017

Manager Express este o platformă online dedicată managerilor şi
antreprenorilor, dezvoltării lor, activităţii lor curente, intereselor lor. Dacă
sunteţi antreprenori, conduceţi o companie, o fabrică sau doar o echipă
de specialişti, folosiţi-vă de Manager Express ori de câte ori vă frământă o
întrebare, căutaţi o soluţie la o problemă, o sursă de inspiraţie sau vreţi,
pur şi simplu, să împărtăşiţi şi altora experienţa voastră!
Urmareste-ne pe www.managerexpress.ro si aboneaza-te la newsletterul
nostru pentru cele mai noi și interesante articole de business.
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Knolyx
Viitorul este deja aici
Astăzi, mai mult ca niciodată, atingerea obiectivelor companiei dumneavoastră
depinde de cunoștințele, aptitudinile și experiența personalului.
Knolyx aduce astfel informația acolo unde se aﬂă angajatul, oferindu-vă
posibilitatea creerii planurilor individuale de învățare, monitorizarea
performanței, eﬁcientizarea managementului si dezvoltarea
continuă a capitalului uman.
Knolyx vă va ajuta să obțineți un și mai mare
angajament din partea resursei umane și să
ramâneți un jucator pregătit să facă față
schimbarilor care apar în mediul de afaceri.
Viitorul este deja aici, iar alegerea corectă a unei
platforme de eLearning este important să ﬁe
adaptată nu doar nevoilor ci și provocărilor
mediului de business.
Knolyx transformă orice provocare
într-o oportunitate!

Knolyx dezvoltă
capitalul
intelectual

Knolyx reduce
costurile
programelor de training

Knolyx
economisește
timp

Oferă o retenție
crescută a informațiilor
prin oferirea posibilității
de învățare contextuală.

Oferind soluții și acces la
informație în timp
real, crescând astfel
standardul de performanță
al personalului.

Angajatul accesează
platforma conform unui
program personal, astfel
activitatea sa în cadrul
companiei nu este afectată.

www.knolyx.com

