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Co vám interim přinese?
Spokojené lidi
Vaši lidé detailně poznají své silné a slabé stránky a naučí se s nimi pracovat. Jejich
spokojenost se odrazí na úspěchu celé firmy.

Spolupracující týmy
Talenty jsou cenným zdrojem pro nastavení týmové spolupráce. Práce s nimi přináší lepší
komunikaci a vyšší produktivitu.

Angažovanost
Lidé, kteří dostanou prostor uplatnit své silné stránky, přinášejí firmě nejvyšší zisky. Ochotně
přebírají iniciativu a smysluplně investují svou energii.

Nadhled
Zkušený interim má nástroje, jak poznat, na čem se ve vaší firmě vyplatí zapracovat. Bude
pro vás motorem změn, oporou i nositelem nových procesů.

Úsporu času
Talentový specialista samostatně koordinuje potřebné kroky směrem k zaměstnancům a
ušetří vám i čas vynaložený na administrativu a řízení projektu.

Úsporu financí
Náklady na interim specialistu jsou nižší než na jednorázové konzultace. Samostatnost
talentového specialisty navíc šetří vaše HR kapacity.

Rozsah spolupráce
Vytvoříme vám individuální plán a společně se domluvíme, jak dlouho u vás bude talentový
interim pracovat. Obvykle to bývá 6 a více měsíců.
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Co vše interim dělá?

Jaké nástroje a metody interim používá?
Talentový specialista po dohodě s vámi zvolí takové nástroje a metody, které vás nejlépe
dovedou k definovanému cíli.

Nástroje

Metody

●

Talentové měření od Gallupu®

●

Koučovací přístup

●

Měření osobních a firemních hodnot

●

Mentoring

●

Měření úrovně firemní kultury

●

Individuální a týmové konzultace

●

Talentová zpětná vazba 360°

●

Praktické rozvojové úkoly

●

Talentová matice týmu

●

Individuální rozvojové plány

●

Talentwork leadership měření

●

Moderovaná diskuse a sdílení zkušeností

●

Příručka Jak se mnou spolupracovat

●

Reflexe zavádění práce s talenty do

●

Talentové básničky

●

Talentwork People Analytics (TWPA)
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Kdo je talentový interim?
Talentový interim je specialistou na práci s potenciálem jednotlivců i celých týmů.
Prošel dlouhodobým talentovým výcvikem i dalším odborným vzděláním. Má mnohaleté
zkušenosti z HR a umí pracovat s komplexní analýzou a rozvojem talentů v pracovním i
osobním životě.
Jako externí specialista, nezatížený dlouhodobými vztahy ve firmě, dokáže snadno získat
důvěru lidí a citlivě pracovat s informacemi, které zjistí. Má možnost vidět reálné fungování
každého týmu z nadhledu, nezávisle na individuálních zájmech.
Silné a slabé stránky jednotlivců umí vztáhnout ke kontextu celé firmy a navrhnout
individuální i týmové rozvojové plány, který vedou k větší spokojenosti lidí i prosperitě
celku.

Proč s námi?
Máme dlouhodobé zkušenosti z práce s jednotlivci, týmy i firmami a nasměrujeme vás k cíli.

Certifikovaní talentoví specialisté
Naši lidé prošli dlouhodobým výcvikem v práci s talenty. Mají bohaté zkušenosti z HR
různorodých firem.

Individuální přístup
Zaměříme pozornost přesně na ty oblasti, které volají po změně a umožní vám největší
posun dopředu.

Stavíme na reálné praxi
Využíváme metody ověřené v živé praxi. Víme, čím lidé ve firmách žijí a co každodenně ve
svých týmech řeší.
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Které firmy využívají naše talentové interimy?

Kontakt a registrace
Máte-li jakékoliv dotazy k výcviku, dejte nám vědět.
Těšíme se na vás.
Radka Nepustilová
radka.nepustilova@talentwork.cz
+420 602 666 336
Talentwork s.r.o.

Talentwork s.r.o.

info@talentwork.cz

+420 602 666 336

www.talentwork.cz

4

