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Ocenianie pracowników
Termin: 24 kwietnia 2018 (9.00 – 16.00)
Miejsce: G132, Toruń, ul. Grudziądzka 132
Opis szkolenia:
Ocena pracownika wyzwanie dla managera czy szansa na szczerą rozwijającą rozmowę z pracownikiem?
Wieloletni praktyk zarządzania i HR zapozna uczestników z teorią oraz praktyką oceny pracy, zwłaszcza
w przypadku pracowników produkcyjnych. Szkolenie dostarczy wiedzy o prawidłowych i skutecznych
formach oceny.
Ramowe zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sposoby rozwiązania stosunku pracy
Przygotowanie się do rozmowy oceniającej
Prawidłowe przeprowadzenie rozmowy oceniającej
Najczęstsze błędy popełniane w trakcie procesu oceny przez osobę oceniającą
Trudne sytuacje pojawiające się w trakcie oceny
Analiza przykładowych kompetencji w arkuszu oceny
Propozycja przykładowej karty oceny pracowniczej
Omówienie korzyści, jakie wynikają z wprowadzenia oceny dla osoby ocenianej i oceniającej

Korzyści:
Doświadczenie realnej sytuacji i umożliwienie przećwiczenia omawianej teorii na konkretnych
przykładach w interakcji.
Poznanie zasad prawidłowej formy oceny pracowniczej, czyli jak nie zdemotywować pracownika
oceną pracowniczą.
Uczestnicy:
Osoby, które w swojej pracy mają okazję oceniać podległych im pracowników.
Prowadzący:
Ewelina Sochacka - z zawodu psycholog, od wielu lat związana z dużymi firmami produkcyjnymi z
branży elektronicznej jako pracownik, menadżer w dziale HR. Od ponad 6 lat prowadzi szkolenia dla
pracowników firm produkcyjnych. Wiedzę trenerską ugruntowała w trakcie rocznego cyklu szkoleń „Train
the Trainers – szkolenie dla trenerów” prowadzonych przez firmę Schenk Institiut. Interesuje się szeroko
rozumianą psychologią osobowości oraz systemową terapią rodzin. Kluczowe szkolenia: wdrożenia
pracownika do pracy oraz ocen okresowych pracowników. Ponadto opracowała i wdrożyła trzy duże
projekty szkoleniowe dla ponad 3,5 tys. uczestników.
Koszt:
399 zł netto/os.
Przy opłaceniu uczestnictwa do dnia 10.04.2018 – 299 zł netto/os.
Faktura do opłacenia zostanie wysłana po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy on-line:
Kliknij tutaj!
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Kontakt:
szkolenia@flexhr.pl
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