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WARSZTAT 1
Narzĕdzia optymalizacji kosztów zatrudnienia.
Maâgorzata Grajewska, Trener wspóâpracujācy, Humano
Agnieszka áapiĽska, WâaŒciciel/ Trener, Humano
W okresie kryzysu wiele firm zastanawia siĕ, jakie podjāă dziaâania pozwalajāce na zoptymalizowanie kosztów zasobów ludzkich. Zazwyczaj
firmy rozpoczynajā od restrukturyzacji zatrudnienia pomimo tego, Űe jest wiele innych moŰliwoŒci obniŰenia kosztów pracowniczych.
Dodatkowo czĕsto pomijany jest aspekt miĕkkiego HR, który ma ogromne znaczenie dla obniŰania kosztów zatrudnienia. Celem warsztatu
jest pokazanie róŰnych rozwiāzaĽ pozwalajācych na optymalizacjĕ kosztów zasobów ludzkich w firmach. Przedstawione zostanā zarówno
rozwiāzania leŰāce w zakresie aktów prawnych, jak i efektywnego zarzādzania zasobami ludzkimi, pozwalajāce na lepsze wykorzystanie
potencjaâu juŰ zatrudnionych osób bez koniecznoŒci zmniejszania liczby pracujācych w firmie oraz podstawowe zasady i moŰliwoŒci w sytuacji
koniecznoŒci redukcji poziomu zatrudnienia.
Warsztat pozwoli osiāgnāă cele biznesowe poprzez dostosowanie siĕ do obecnych realiów rynku.
Uczestnicy dziĕki zaprezentowanej tematyce oraz moŰliwoŒci wymiany doŒwiadczeĽ zdobĕdā wiedzĕ na temat:
aktualnych zmian w przepisach pozwalajācych na redukcjĕ kosztów wynagrodzenia
przepisów prawa pracy pozwalajācych na zmianĕ warunków pracy i wynagradzania
wykorzystanie alternatywnych form zatrudnienia pozwalajācych na elastyczne ksztaâtowanie kosztów
sposobów optymalizacji kosztów poprzez zastosowanie róŰnych systemów czasu pracy
zasad dotyczācych moŰliwoŒci i sposobów redukcji zatrudnienia, zarówno w przypadku zwolnieĽ indywidualnych jak i grupowych.

WARSZTAT 2
Komunikacja w okresie restrukturyzacji zatrudnienia. Outplacement jako skuteczna forma âagodzenia skutków zwolnieĽ.
Albert Binda, Dyrektor Zarzādzajācy, L.GRANT HR Consulting
Daniel Binda, MenedŰer Projektów, L.GRANT HR Consulting
Firmy ograniczajāce zatrudnienie oczekujā redukcji kosztów oraz podniesienia sprawnoŒci operacyjnej swoich organizacji. Czĕsto jednak
emocje, opory i zaburzenia komunikacyjne towarzyszāce tym zmianom znaczenie osâabiajā oczekiwane rezultaty.
Proponowany warsztat pokazuje sposoby przekazywania pracownikom zwalnianym i pozostajācym w firmie informacji o zwolnieniach,
ksztaâcāc jednoczeŒnie umiejĕtnoŒă zachowania siĕ wobec nieoczekiwanych reakcji pracowników oraz naŒwietlajāc gâówne mechanizmy
psychologiczne zwiāzane z procesem zwolnieĽ.
Warsztaty z komunikowania zwolnieĽ przygotowujā kadrĕ kierowniczā do przeprowadzenia redukcji zatrudnienia rzeczowo i odpowiedzialnie,
z peânym poszanowaniem godnoŒci pracowników oraz w zgodzie z krótko– i dâugoterminowymi planami biznesowymi firmy.
Warsztaty obejmujā równieŰ zagadnienia zwiāzane z projektami otuplacement’u, które sâuŰā uspokojeniu napiĕă zwiāzanych ze zwolnieniami,
utrzymaniu tempa zmian organizacyjnych oraz poprawie morale pozostajācej zaâogi.
Warsztat bĕdzie miaâ formĕ narzĕdziowā, w oparciu o pracĕ na przypadkach, zadaniach i case study, wypracowanych w toku wieloletnich
doŒwiadczeĽ firmy L.GRANT.
Zakres tematyczny warsztatu:
Strategie komunikacyjne w okresie restrukturyzacji: âagodzenie napiĕă spoâecznych poprzez sprawne zarzādzanie informacjā, uzasadnianie
decyzji restrukturyzacyjnych, techniki wpâywu spoâecznego w trakcie restrukturyzacji, komunikacja uczestniczāca, budowanie kontekstu
restrukturyzacyjnego, komunikacja wewnĕtrzna i zewnĕtrzna, kontakty z mediami i spoâecznoŒciā lokalnā.
Komunikowanie zwolnieĽ wewnātrz firmy: zasady prowadzenia rozmowy separacyjnej z pracownikiem; obsâuga zwalniany pracowników;
rola bezpoŒredniego przeâoŰonego zwalnianego pracownika; sposoby radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i emocjami pojawiajācymi siĕ
w trakcie komunikowania informacji o zwolnieniu i bezpoŒrednio po tym procesie.
Outplacement jako skuteczny sposób âagodzenia negatywnych skutków restrukturyzacji dla caâej organizacji: rola i rodzaje outplacementu,
formy wsparcia dla zwalnianych pracowników, zapobieganie „syndromowi ocalaâych”.

PARTNER PROJEKTU
HAYS Poland jest firmā doradztwa personalnego, naleŰācā do miĕdzynarodowej grupy HAYS plc, notowanej na gieâdzie w Londynie
i najwiĕkszej firmy rekrutacyjnej w Wielkiej Brytanii.
Polski oddziaâ firmy istnieje od 2002 r. i systematycznie powiĕksza swój udziaâ w rynku. W Polsce biura HAYS zlokalizowane sā
w Warszawie, Katowicach, Wrocâawiu oraz Krakowie.
HAYS oferuje usâugi w zakresie rekrutacji specjalistycznej, executive search, Candidate Attraction Solutions oraz doradztwa HR.
Cechā, która wyróŰnia HAYS spoŒród konkurentów jest unikalny system rekrutacji wysokiej klasy specjalistów w oparciu
o wyspecjalizowane dywizje, skupiajāce siĕ na obsâudze poszczególnych sektorów rynku pracy:
HAYS Accountancy & Finance
HAYS Construction & Property
HAYS IT & Telecoms
HAYS Manufacturing
HAYS Pharma
HAYS Sales & Marketing
HAYS Executive
Ten unikalny system rekrutacji daje gwarancjĕ dotarcia do specjalistów najwyŰszej klasy i umoŰliwia najefektywniejsze dopasowanie
procesu rekrutacji do wymagaĽ pracodawców.
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