
Szanowni Państwo, 

W drugiej edycji badania HRM partners S.A. „Praktyki zarządzania talentami w Polsce – czyli jak efektywnie identyfikować, rozwi-
jać i utrzymywać talenty w firmie” udział wzięło 101 firm. Wyniki badania pokazują, że organizacje coraz poważniej podchodzą  
do tematu zarządzania Talentami, choć jeszcze nie wszystkie są na tyle dojrzałe, aby sprostać temu wyzwaniu. Coraz więcej firm 
zdaje sobie też sprawę z wagi planowania sukcesji dla efektywnego funkcjonowania organizacji. Wiele z nich stanęło bowiem 
przed wyzwaniem jakim jest nagłe odejście pracownika zajmującego kluczowe stanowisko w organizacji.  
Zapraszam do lektury raportu. 

Aneta Kopera 

Menedżer Zespołu Doradztwa HRM partners 

RAPORTY PŁACOWE 
DLA SEKTORA  
CALL CENTER 
WSPÓLNIE Z SMB  

Przystąpiliśmy do realizacji raportu 
płacowego HRM partners dla stano-
wisk Call Center. Badanie prowadzimy 
we współpracy z Polskim Stowarzy-
szeniem Marketingu SMB.  

To zupełnie nowe podejście do tematu 
analiz wynagrodzeń. Współpraca za-
pewnia odpowiedni poziom meryto-
ryczny badania oraz adekwatność 
wyników do potrzeb organizacji, które 
prowadzą działalność telemarketingo-
wą.  

Zapraszamy do zapoznania się ze 
szczegółową ofertą umieszczoną tutaj. 

Kontakt do Kierownika Projektu: 
Jacek Siennicki 
Tel.: +48 222 441 569 
Kom.: +48 602 591 648 
jacek.siennicki@hrmpartners.pl  

BADANIE STRUKTURY 
PARTNERÓW 
BIZNESOWYCH HR  

Zapraszamy do udziału w badaniu 
struktur HR Biznes Partnerów.  

Jakie organizacje korzystają z tego 
rozwiązania? Kogo zapraszają do 
udziału w programach? Jakie są ich 
założenia?  

A także: Jak oceniają funkcjonowanie 
programów ich uczestnicy?  Jakie są 
ich najczęstsze zadania?  

Odpowiedzi na te pytania przyniesie 
raport z badania prowadzonego przez 
HRM partners. Ankieta przygotowania 
jest w dwóch wersjach: dla organizacji 
oraz dla HRBP. 

Aby otrzymać bezpłatny raport wy-
starczy wypełnić ankietę umiesz-
czoną tutaj. 

 

Zapraszamy do zapoznania się z wnioskami z drugiej edycji badania dotyczącego praktyk zarządzania talentami  

w polskich firmach. Kliknij tutaj aby przejść do strony.  

W tym miesiącu kończy się druga edy-
cja szkoleń dotyczących zarządza-
niem wynagrodzeniami w ramach Aka-
demii HRMp. 

Miło nam poinformować Państwa, 
że w związku z niesłabnącym zain-
teresowaniem Akademią przygoto-
wujemy uruchomienie w roku 2014 
trzeciej jej edycji. 

 

Wszystkich z Państwa, którzy zainte-
resowani są opiniami absolwentów lub 
dodatkowymi informacjami na temat 
szkoleń zapraszamy na naszą stronę 
internetową lub do skontaktowania się 
bezpośrednio z naszymi konsultantami  

szkolenia@hrmpartners.pl 

 

Odwiedź stronę 

Odpowiadając na sugestie i pytania uczestników prezentacji współprowadzonej przez nas podczas Kongresu  

Kadry, przygotowaliśmy dla Państwa krótką prezentację podsumowującą wyniki badań dotyczących korzyści z zarządzania 

zaangażowaniem. Zawarte w niej dane stanowić będą mocny argument w dyskusji na temat zasadności wdrażania tego typu 

działań w organizacji. Pobierz prezentację 

I I I  EDYCJA AKADEMII  
HRMP  

GRUDZIEŃ 2013 

Wyniki badania praktyk zarządzania Talentami w Polsce 

Zapraszamy do pobrania bezpłatnego raportu z badania „Czynnik ludzki w Contact Center”. Badanie prowadzone było przez 

portal nowoczesnafirma.pl a jego wyniki opatrzone są obszernym komentarzem Dyrektora Generalnego HRM partners Piotra 

Sierocińskiego. Pobierz raport. 

Fakty i mity Contact Center 

Prezentacja: dlaczego warto zarządzać zaangażowaniem 

http://www.hrmpartners.pl/publikacje/raporty/2013/10/30/stanowiska-call-center-raport-p%C5%82acowy-i-wsp%C3%B3%C5%82praca-z-polskim-stowarzyszeniem-marketingu-smb
http://surveys.hrmpartners.pl/s3/hrbp
http://www.hrmpartners.pl/us%C5%82ugi/zarz%C4%85dzanie-talentami/talenty
mailto:szkolenia@hrmpartners.pl
http://www.hrmpartners.pl/us%C5%82ugi/szkolenia-z-zakresu-hr
http://www.hrmpartners.pl/publikacje/archiwum/2013/11/25/dlaczego-warto-bada%C4%87-zaanga%C5%BCowanie
http://www.hrmpartners.pl/docs/raporty/raportcontactcenter2013.pdf

