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Jak zbudować wydajne miejsce pracy w czasie kryzysu?

2009-03-11 (12:39)

Kryzys gospodarczy powinien być impulsem do podnoszenia efektywności polskich
przedsiębiorstw. Część firm poddaje się presji oraz złej koniunkturze i rozpoczyna redukcję
zatrudnienia. JeŜeli równolegle zostaną jednak uruchomione działania poprawiające
efektywność pracy zespołów, firmy te mają szansę uzyskać przewagę nad konkurencją i być
na wygranej pozycji, kiedy sytuacja na rynku się poprawi. Dlatego właśnie teraz warto
wprowadzać zmiany w polityce personalnej firm.
W Europie Zachodniej i USA od lat wdraŜa się programy poprawiające jakość środowiska
pracy, bada się motywację, satysfakcję i zaangaŜowanie pracowników. W dobie recesji
pojawia się pokusa, Ŝeby obcinać koszty rezygnując z tego typu inicjatyw, ale wiodące
organizacje wiedzą Ŝe nie moŜna sobie na to pozwolić. Wręcz przeciwnie, właśnie w
trudnych czasach trzeba lepiej się komunikować z pracownikami.
"Moje doświadczenia pokazują, Ŝe zarządy polskich przedsiębiorstw nie są zainteresowane
tworzeniem przyjaznej kultury organizacyjnej"- mówi Romeo Grzębowski z Extended DISC
Polska, ekspert programu Talent Club - "NaleŜy przyznać, Ŝe przez ostatnie dwa lata
niedobór kandydatów do pracy, który utrudniał rozwój biznesu, miał pozytywny wpływ na
uruchomienie wielu inicjatyw mających "uatrakcyjnić" miejsce pracy. Jednak ciągle większą
uwagę zwraca się na twarde elementy oferty pracy, czyli wynagrodzenia i dodatkowe
świadczenia." - dodaje Romeo Grzębowski.

Polacy wciąŜ nie doceniają aspektu dobrej komunikacji, moŜliwości rozwoju, czy choćby
zachowania równowagi między pracą a Ŝyciem osobistym. Na wszystkie te elementy mają
wpływ przede wszystkim kultura zarządzania i poziom umiejętności przywódczych i
menedŜerskich.
"W polskich pracownikach tkwi spory niewykorzystany potencjał" - przekonuje Romeo
Grzębowski. Dzięki lepszemu dopasowaniu pracowników do zadań i obowiązków w pracy,
zgodnego z ich naturalnymi talentami, moŜna uzyskać ich większe zaangaŜowanie, lepszą
komunikację w zespole, mniej konfliktów oraz więcej czasu na przemyślane działania. A to
bardzo szybko przekłada się na wyniki biznesowe.
"Trafniejszy dobór zadań i metod motywowania poszczególnych pracowników oraz
określenie talentów i predyspozycji członków zespołu realnie wpływają na poprawę wyników
biznesowych. Warto zainwestować w szkolenia, które pomogą podejmować lepsze decyzje
dotyczące awansów wewnętrznych lub rekrutacji nowych osób. Szkolenia dają pracodawcom
niezwykle cenną wiedzę o ich pracownikach" - mówi Marek Smolarz Dyrektor Generalny
Diners Club Polska.

Rolą konsultantów i menedŜerów HR powinno być edukowanie i informowanie decydentów
o wpływie własnych działań na wyniki biznesowe organizacji. Biznes musi poczuć, Ŝe to się
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opłaca. Dzięki prostym narzędziom diagnostycznym moŜna sprawdzić choćby
predyspozycje do bycia liderem, orientację pracowników na wyniki, umiejętność
zarządzania czasem. Przykładowe bezpłatne testy, które moŜna wykorzystać przy badaniu
talentów i mocnych stron zespołu znaleźć moŜna na stronie www.talentclub.pl
25 marca br. w Hotelu Sofitel Victoria w Warszawie odbędzie się Konferencja Talent Club
pt. "Zarządzanie talentami w dobie kryzysu".
Więcej na: www.talentclub.pl/konferencja.php
(Talent Club)
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