ARGUMENT
Dezvoltarea oamenilor nu este sarcina HR, ci
responsabilitatea fiecărui manager care
conduce oameni!

Cu toate acestea, această competență nu apare natural la manageri, deși ea contribuie
substanțial la succesul financiar al oricărei companii.
De aceea, îi invităm pe managerii din organizațiile voastre să participe la un workshop Evolutiv
scurt dar intens, în care învață cum să elibereze întreg potențialul de talent din echipele lor!
SIMTalent îi susține pe managerii de la toate nivelele organizaționale în înțelegerea factorilor
cheie de succes pentru dezvoltarea oamenilor. Participanții vor putea transfera tot ceea ce învață
în viața reală. Managerii voștri pleacă din sala de training cu un plan de acțiune solid care îi va
ajuta să descătușeze energiile creative din echipele lor.
Simularea Dezvoltarea Talentelor îi ajută pe managerii voștri să identifice, să dezvolte, să
păstreze și să pună pe poziții acei angajați care adaugă cea mai mare valoare pentru viitorul
organizației voastre.
Participanții SimTalent au oportunitatatea:
• să conducă & să dezvolte o echipă cu membri care diferă din punct de vedere
performanță și profil;
• să evalueze punctele tari și pe cele slabe ale fiecărui membru;
• să analizeze structura echipei lor;
• să ia decizii de angajare;
• să stabilească planuri individuale de dezvoltare;
• să decidă unde să investească timp & buget pentru a duce echipa mai departe.
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Echipele din simulare au provocări reale ce imită realitatea de business, iar participanții vor experimenta
impactul deciziilor lor asupra motivației, competențelor, riscului de plecare & bugetului.
SimTalent este o simulare de o zi ce tratează aspectele esențiale și factorii de impact in Dezvoltarea
Talentelor.

OBIECTIVUL
este acela de a câștiga cursa pentru talente și de a duce mai sus performanța organizației.
SimTalent permite participanților să ajusteze ”motorul” lor de talente învățând cum să identifice, să
atragă și să păstreze oameni care fac performanță înaltă.
SimTalent este o simulare pe tabla de joc care dă viață unor aspecte cheie din managementul talentelor
într-o manieră interactivă și distractivă.
SimTalent permite participanților să concureze în echipe și să facă evaluarea talentelor din echipele lor
precum și alegeri de dezvoltare pentru a optimiza recuperarea invetiției (ROI) în acele talente.
Imitând sarcini din viața reală, participanții pot evalua fiecare membru din echipă pe baza profilului său
pre-definit (personalitate și sarcini), pot promova membrii selectați în poziții noi și pot crea un plan solid
de succesiune pentru membrii echipei precum și pentru liderul echipei.
Simularea nu numai că aduce la viață Managementul Talentelor, dar întărește argumentul de business
pentru investiția în dezvoltarea talentelor și planificarea succesiunii. În locul slide-urilor plictisitoare,
SimTalent face ca învățarea să fie distractivă și să rămână în mintea și sufletul participanților.
SimTalent este aliniată cu strategia de talente, adică aceea de a
▪
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atrage,
dezvolta,
implica,
pune pe poziții și
păstra, dar cel mai important
de a avea un impact de valoare în organizații de tip start-up, organizații care se confruntă cu
schimbări mari, organizații cu creștere rapidă sau în care au loc fuziuni & achiziții și care
activează într-un mediu extrem de competitiv.

GRUP ȚINTĂ

OBIECTIVE & TEME DE ÎNVĂȚARE

DURATĂ

▪

▪

1 zi

manager & viitor
manager

▪
▪

dezvoltarea talentelor/ managementul
resurselor umane, planificarea succesiunii
efectele sistemice ale deciziilor (membru –
întreaga echipă – organizație)
evaluări personal (feedback, dezvoltare, discuții
de despărțire, motivație, structura echipei)
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