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Představení STOCK

PROČ?
Transformace organizace:
2013
2013 – 2017 (pokračuje)
2014, 2015, 2016
2015, 2016
2015, 2016
2014, 2015, 2016
2016

Reorganizace na úrovni skupiny - rozdělení divize Commercial a divize Operations
Vytváření a „hiring“ do úrovně Línioví Management a Specialisté (s mezinárodní agendou)
Personální změny
GŘ – změna 3x
FŘ – změna 2x
Oochodní ředitel – změna 2x
Operations ředitel – změna 3x
Stěhování komečního oddělení z Plzně do Prahy

2015

Fluktuace cez 30%

Cíle projektu STOCK LEADERSHIP ACADEMY
Start projektu 2016

Lidé
Vztahy a důvěra
Posílit vzájemné vazby a spolupráci mezi
lidmi. Propojit týmy, propojit operations commercials.

Manažerská role
Přijmout osobní zodpovědnost manažerů za
svá rozhodnutí, rozhodovat a tím posilovat
řídit klíčové změny ve společnosti. Posílit
efektivitu manažerské práce.

Motivace
Rozvoj motivační atmosféry
ve společnosti.

Produkty
a služby

Procesy

Jak postavit podobný projekt?
PLATFORMA STOCK LEADERSHIP ACADEMY
Zaměření na reálné pozitivní změny ve společnosti
a vytváření hodnoty.
Propojení lidí, společné řešení „živých“ témat.

Jak to celé funguje?
Soustředění společné práce na vytvořenou hodnotu směrem ke klíčovým stakeholderům:
Zákazníci – Zaměstnanci – Já manažer a člověk - Vlastníci
Dávejte nové znalosti a proměňujte je v dovednosti a schopnosti
Zážitkový trénink a praktická témata, zralé vedení rozvojových akcí.
„Žádný kecy v kleci“. Práce v souvislostech, motivace, užitečná témata.

3P – Produkt – Procesy - Podmínky
Naučte lidi skvěle pracovat s produktem, který máte, dívejte se na něj z
pohledu zákazníka. Inovujte – inovační workshopy vytvářejí smysluplnou
budoucnost a nadšení. Soustřeďte se na procesy, které business ulehčují a
eliminujte „pruditvorné“. Vytvářejte prostředí, kde se bude lidem snadno
pracovat.

Základem jsou pozitivní postoje a motivace
Pokud lidé nemají ke změnám pozitivní postoj, nemáte energii, která
změny udělá. Participací lidí na změnách, zvědoměním souvislostí
a přínosů lidi získáte. Pak se postarejte o to, aby se něco reálně stalo.

Rozvojový program staví na poměru:

STOCK LEADERSHIP ACADEMY

•

80% aktivní práce na tématech,

•

20% teoretické vstupy a souvislosti.

Aktivity STOCK LEADERSHIP ACADEMY 2016 - 2017

Pochopení vlastní
odpovědnosti za realitu
společnosti STOCK, podpora
odvahy k akci.
Definování klíčových
zodpovědností, sladění
spolupráce mezi
managementem
První kroky k tvorbě
motivační atmosféry ve
společnosti STOCK

Osobnost
a role manažera,
manažerská odvaha

Specializované workshopy:
• Strategie marketingového týmu
• Fernet love
• Strategie a strategické plánování
Leadership a
osobní PR
Sebepoznání, pochopení
vlastních silných stránek
a práce s nimi
Zvládnutí práce
s individuálními i týmovými
motivátory, energizace
řízených týmů
Zmapování zdrojů a oblastí
vlivu, práce s nefinančními
motivátory

Práce se zpětnou vazbou,
vyjasnění cílů a vzájemných
očekávání
Mapa potenciálu úspěchu
týmu
Týmové Start – Stop –
Continue

People management a
leadership – můj tým,
moje vizitka

Pokračování
Koučovací přístup
v manažerské praxi
Zvládnutí nedirektivních
technik řízení a vedení lidí
Posílení schopnosti interně
vyjednávat, řešit a
rozhodovat
Sebeuvědomění

Průběžná individuální práce a koučování vybraných členů manažerského týmu

Aktivity STOCKLEADERSHIPACADEMY2017 -2018

Proaktivní řízení změn
ve společnosti, dělání
změn k lepšímu –
stakeholder excellence
leadership
Zvládnutí rychlých
rozhodovacích procesů
a aktivit vzájemné
podpory
Posílení schopnosti
zvládat rizika

Change Management
via Crew Resource
Management

Specializované workshopy:
Strategie marketingového týmu
Strategie a strategické plánování
LEADERSHIP
ACADEMY
ADVANCE
6 nových modulů
pro absolventy SLA

AD HOC
ROZVOJOVÁ
TÉMATA
LEADERSHIP
ACADEMY pro
TALENTY a juniorní
členy manažerského
týmu

LEADERSHIP
ACADEMY
ESSENTIAL

Dle aktuálních potřeb
společnosti, např.
Projektové řízení,
Práce s časem
a prioritizace atp.

Průběžná individuální práce a koučování vybraných členů manažerského týmu

JAK TO V PRAXI VYPADALO

NE

První výsledky 2016

Listopad Prosinec 2016

Průzkum na platformě IMAGELAB.SURVIO

Zprávy z businessu STOCK
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2017
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Přes půl miliardy
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Tvrdá práce
Inovace
Výsledky
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Interní kariérní posun (manažerské role)

ROK

2015
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Míra fluktuace

30%

16,68

12,9%

Zaměstnanecké průzkumy
Realizováno společností: KornFerry Group, 2017

2017
•Společnost bych doporučil/a, jako dobrého zaměstnavatele,
•Společnost mně motivuje, abych dělal/a více než je požadováno,
•Jsem pyšný/á, že pracuji pro společnost
•Má pracovní pozice poskytuje příležitost dělat podnětnou práci
•Při své práci dobře využiju své dovednosti a schopnosti
•Podmínky v práci mi umožňuji být maximálně produktivní
V posledních 3 oblastech se dostáváme nad úroveň hodnocení vysoce výkonných
organizací

2014
Realizováno společností: ACE Consulting, 2014

Engagement – Enablement 2017
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ENGAGEMENT
Stock Plzen Bozkov

W. ENVIRONMENT
Rychloobrátkové zboží (FMCG)

ČR ( Standart)

Zaměstnanecký průzkum realizovaný v roce 2017 nás dostává nad výsledky skupiny STOCK
Spirit Group, v některých atributech dokonce nad vysoce výkonné organizace (Enablement 72).
Zároveň však dochází k pozitivnímu posunu právě v otázkách vnitřních postojů zaměstnanců.

„Krátké zprávy“ z projektu

„Otevřelo nám to oči“

„S každým dalším modulem se posunuji“

„Leadership Academy – pomohlo nám to ke skvělým výsledkům za rok 2017“
„Propojilo nás to“

„Výrazně to pomáhá efektivitě naší spolupráce“
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