АНАЛІЗ РОБІТ
І МОДЕЛЮВАННЯ
КОМПЕТЕНЦІЙ
(Job Analysis and Competency Design)
Консультаційний семінар
ДЛЯ КОГО ПРИЗНАЧЕНИЙ СЕМІНАР?
Сертифікати
За підсумками семінару
слухачі отримують сертифікат
SHL

Тривалість
4 ДНІ

Як прийняти участь у
семінарі?
Зайдіть на сайт shl.com.ua
в розділ «Cемінари»,
оберіть дату проведення
семінару та надішліть
заявку на участь.
Менеджер нашої компанії
обов’язково зв’яжеться
з Вами для узгодження
деталей.
Зв’яжіться з офісом
компанії SHL

Курс призначений для співробітників HR-служб, які розробляють системи
оцінки ефективності персоналу, підготовки кадрового резерву і приймають
безпосередню участь в процедурах оцінки, розвитку та відбору персоналу.

ПЕРЕВАГИ ВИБОРУ
Багато рішень в сфері управління людськими ресурсами ґрунтуються на
інформації про ефективність співробітника на роботі. Як критерії ефективності використовуються поведінкові особливості, навички та здібності, які
необхідні для ефективного вирішення завдань (поряд з об’єктивними результатами діяльності такими як, наприклад, KPI).
Ці критерії визначаються як компетенції, і для їх створення необхідно здійснити процес аналізу роботи, який дозволяє визначити, які якості необхідні
працівникові для ефективного виконання роботи, як на займаній посаді, так і
в перспективі, відповідно до стратегічних цілей компанії.
Наприклад, здійснюючи відбір претендентів вакансій, ми повинні знати, кого
ми шукаємо, якими якостями і здібностями повинна володіти людина, щоб
ефективно виконувати роботу на даній позиції. Якщо ми проводимо аналіз
роботи, то ми можемо отримати детальну інформацію про роботу і про
ключові критерії успіху та закласти надійну основу для інтегрованого підходу
до управління людськими ресурсами в цілому.
Компетенції визначають чіткий і цілісний набір критеріїв, відносно яких може
бути описана і оцінена діяльність. Добре побудована модель компетенцій
забезпечує зв’язок між поведінкою працівника і завданнями, поставленими
перед ним на роботі.
Модель компетенцій, яка використовується як фундамент для побудови в
організації стратегії управління персоналом, забезпечує необхідний зв’язок
між функціями HR і реальним результатом бізнесу.

МАТЕРІАЛИ СЕМІНАРУ І ПРЕЗЕНТАЦІЇ
Учасники семінару отримують пакет матеріалів семінару. До складу пакету
входять:
•

довідкове видання з тематики семінару;

•

копія презентації;

•

збірник практичних завдань.
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Консультаційний семінар
ПРОГРАМА КУРСУ
•

Введення і завдання курсу

•

Введення в концепцію компетенцій

•

Методи аналізу робіт. Багатофакторний підхід

•

Стратегічне інтерв’ю: розбір методу

•

Ієрархічний аналіз завдань: розбір методу і практичне відпрацювання

•

Метод прямих атрибутів: розбір методу і практичне відпрацювання

•

Метод критичних інцидентів: розбір методу і практичне відпрацювання

•

Метод репертуарних решіток: розбір методу і практичне відпрацювання

•

Теорія: обробка і інтеграція отриманих даних

•

Практичне відпрацювання трьох методів аналізу робіт

•

Практика: розробка навчальної моделі компетенцій на основі отриманих
даних

•

Планування проекту з моделювання компетенцій: теорія + практичне
завдання

•

Презентація учасниками розробленої моделі компетенцій

РЕКОМЕНДОВАНІ ДОДАТКОВІ КУРСИ

www.shl.com.ua

•

Розробка та проведення центрів оцінки /
Assessment Centres and Development Centres (ACDC)

•

Інтерв’ю за компетенціями / Competency Based Interview (CBI)
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