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Trafna i precyzyjna
ocena potencjału kluczowych ludzi.
Audyt Menedżerski jest propozycją
skutecznego wsparcia dla firm, które
już realizują albo zamierzają rozpocząć
systematyczny proces oceny i rozwoju
swoich kluczowych menedżerów, ze
szczególnym naciskiem na ocenę ich
kwalifikacji w kontekście planowania
ścieżek kariery, awansów poziomych,
czy też ich potencjału do pełnienia roli
liderów zmian w przypadkach
strategicznych procesów mających
miejsce w organizacji (zarządzanie
zmianą, fuzje, przekształcenia
własnościowe i strukturalne,
transformacje kultury wewnętrznej).
Korzyści:
• Wsparcie dla funkcji HR - pełen
obraz kompetencji i potencjału
kluczowych zasobów ludzkich w firmie
jako baza do projektowania
indywidualnych programów
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rozwojowych i określania potrzeb
szkoleniowych w organizacji
• Sprawniejsze funkcjonowanie
organizacji i wzrost jakości pracy
dzięki lepszemu dopasowaniu ludzi
i zadań (Company Fit, Job Fit, Skills
Match)
• Silne wsparcie dla procesów
planowanych zmian w organizacji
i zwiększenie ich efektywności, a przez
to zwiększenie tempa rozwoju firmy
• Uzyskanie dodatkowej
informacji na temat nastrojów
pracowniczych i klimatu w organizacji
• Dostarczanie pracownikom
firmy informacji ważnych dla ich
dalszego rozwoju zawodowego i
budowanie pozytywnego wizerunku
firmy jako pracodawcy - wzrost
zaangażowania i motywacji
• Ograniczenie rotacji poprzez
świadome i proaktywne zarządzanie
potencjałem ludzkim
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Kiedy warto
zainwestować w audyt kompetencji.
Audyt kluczowych menedżerów,
przeprowadzany z pomocą
zewnętrznego Konsultanta,
doskonale sprawdza się wtedy
gdy:
• Zarząd planuje przeprowadzenie
w firmie głębokich zmian
dotyczących np. strategii działania
firmy lub restrukturyzacji i
reorganizacji zasobów ludzkich w
przedsiębiorstwie – wtedy chodzi
przede wszystkim o zidentyfikowanie
tych osób, które będą w stanie
przyjąć rolę lidera rozwoju i zmiany
oraz o określenie, w jakich obszarach
będą się najlepiej aplikowały
kwalifikacje pozostałych osób
objętych audytem
• W trakcie fuzji firm lub ich
konsolidacji - w procesie określania
nowej struktury organizacyjnej i
osobowej – wsparcie w
podejmowaniu decyzji personalnych
w firmie (wyłonienie menedżerów,
którzy mogą odegrać kluczowa role w
procesach integracji i implementacji
nowej strategii oraz identyfikacja
obszarów/źródeł potencjalnych
utrudnień w skutecznym połączeniu
się różniących się od siebie struktur)
• Podczas wewnętrznej
rekrutacji na kluczowe stanowiska w
firmie – przeprowadzenie procesu
oceny kandydatów i rekomendacja
najodpowiedniejszej osoby na dane
stanowisko
• Firma chce zwiększyć
skuteczność zarządzania
potencjałem swoich menedżerów
implementując ścieżki ich rozwoju np.

według modeli kompetencyjnych lub
też np. planując politykę zarządzania
talentami (tzw. talents’
management&development)
• W przypadku zaistniałego
kryzysu wewnątrz organizacji,
którego podłożem może być ukryty,
często dość długo utrzymujący się
konflikt np. pomiędzy działami/
grupami pracowniczymi, powstały na
różnym tle a istotnie rzutujący na
wyniki biznesowe organizacji.
Gwarantujemy:
• Profesjonalizm i obiektywizm
audytu przeprowadzanego przez
firmę zewnętrzną korzystającą w
swojej metodologii z wieloletniego
doświadczenia doradczego
(rekrutacje, pogłębione wywiady
psychologiczne, ewaluacje) oraz
metod psychometrycznych,
• Kryteria oceny oraz narzędzia
badawcze dopasowane do aktualnych
potrzeb firmy
• Informacje na temat uczestników
audytu w formie uporządkowanych,
zwięzłych raportów oraz możliwość
omówienia uzyskanych wyników z
doświadczonym konsultantem – w
takim zakresie, w jakim będzie to
Państwu potrzebne
• Profesjonalną, konstruktywną
i przyjaźnie podaną informację
zwrotną dla pracowników
uczestniczących w audycie, co jest
istotne z punktu widzenia ich
angażowania w świadomy proces
samorozwoju oraz w zdarzenia
zachodzące w firmie.

Dowiedz się więcej naszym podejściu, metodologii i doświadczeniach w tym
obszarze. Napisz do nas na: poland@executivenetwork.pl
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