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Cum să crești 
angajamentul și 
potențialul 
oamenilor
La început de an și oricând 
în timpul anului, planul de 
dezvoltare și discuțiile despre 
carieră ne ajută să legăm 
competențele membrilor 
echipei de obținerea rezultatelor 
de business. 
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Nimic mai simplu, așa-i? Dezvoltarea și Planul de dezvoltare. Și totuși 
the „tricky part” pe acest subiect apare în discuțiile de zi cu zi și an de 
an. Poate, mai mult la început de an financiar când avem și întâlnirile 
unu la unu. Poate, și la mijlocul anului financiar. Și clar, pentru Talente-
le din echipă și organizație.

Timp, ce să faci mai întâi când pe masa de lucru 
te așteaptă atâtea? Oamenii și-au pierdut in-
teresul pentru a participa la workshop-uri. 
După ce se termină workshop-ul se întorc 
în business și nu se schimbă nimic. Prea 
„multe” făcut: de completat obiectivele 
pentru noul an, de evaluat competen-
țe, etc. pentru un „submit” în sistem. 
De ce să vorbim despre ceva ce este 
atât de evident: ne dezvoltăm în fieca-
re zi, corect? Unde este catalogul de 
training pentru anul acesta?
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0,44 s 
369.000.000 

Dacă cauți pe Google 
sintagma „successful 
development 
plan” îți vor apărea 
369.000.000 
de rezultate în 
aproximativ 0,44 de 
secunde. 
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Accesul la informație și la servicii este cel mai facil în ziua de azi, dar 
provocarea constă în selectarea celor mai bune metode și înțelegerea 
acestora de toate părțile implicate, pentru a asigura rezultatul dorit.

Ce spui de o perpectivă 
proaspătă asupra acestui 
subiect pentru membrii 
echipei tale, people 
manageri sau nu?  
Ce spui de o implicare activă 
a tuturor în acest demers?
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Plan YOUR future! 
Development action 
plan and career 
options.
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Și pentru că „angajament” înseamnă împreună, 
profesioniști dedicați, cu drag de oameni, 
impecabili pregătiți vor crea și facilita un spațiu 
unde membrii echipei tale pot să exploreze și 
să experimenteze. Un workshop de 1 zi pentru 
Mindset și Instrumente. 

01/ZI
MINDSET ȘI INSTRUMENTE

WORKSHOP
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Mindset. Care este sensul, 
de ce-ul individual și  
organizațional al unui astfel 
de demers? Cum să ne 
conectăm cu ceea ce facem? 

De ce să ne preocupe acest 
subiect? Nu pare să placă 
cuiva. 

• Cercetările arată că simpla 
prezență a unui plan de 
dezvoltare nu este importantă. 
Și ... mai bine niciun plan decât 
un plan făcut doar ca să fie 
făcut.

• Planurile de dezvoltare ar 
trebui gândite ca o strategie 
cu risc ridicat. Dacă nu sunt 
personalizate, realizabile 
și suficient de credibile, 
potențialul și angajamentul 
oamenilor scade, nu crește.

• Deși planul de dezvoltare 
contribuie la creșterea 
semnificativă a abilităților, 
impactul planului este mult 
mai mare în angajamentul 
oamenilor, cu până la 45%. 
Nu numai că insuflă un 
angajament emoțional față de 
organizație, dar oferă și un 
stimulent pentru ca oamenii să 
ramană în organizație pentru 
mai mult timp.

Dezvoltare personală & 
Dezvoltare profesională, 
puncte comune, diferențe. 
Evoluția mea în organizație 
– o componentă a evoluției 
mele ca individ

Cine face Ce în dezvoltare și 
pentru planul de dezvoltare

Cum să îți faci planul? 
Instrumente care te ajută să 
îți atingi obiectivele propuse
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înconjoară, îți oferim oportunitatea 
să fii atât cel care se schimbă, cât 
și cel care îi inspiră pe ceilalți în 
schimbări, la serviciu sau 
acasă. 

Plan YOUR future! 
Development 
action plan and 
career options.
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We believe that continuous learning is the key to 
sustainable success and well-being, especially at times of 

rapid social, environmental and economic changes.

www.hrnouveau.ro


	Button 3: 
	Button 4: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 6: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 1: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 

	Button 2: 
	Page 2: 
	Page 3: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 8: 
	Page 9: 



