Projekt Learning Labs

Výchozí podmínky
zaměstnanci nepovažují možnosti vzdělávání a rozvoje za dostatečné

2018 – výchozí situace
•
•
•
•
•
•
•
•

Tréninky pro talenty s potenciálem růstu na vyšší pozici (Fast Forward)
Trénink měkkých dovedností pro manažery nově v rolích
Odborné tréninky cílené na obchodní zástupce a on-boarding
Specializované tréninky - planning academy, procurement academy (jeden až dva účastníci ročně)
Povinné legislativní tréninky a zácvikové plány pro výrobu (BOZP, školení řidičů, ODP)
E-learningové kurzy dostupné jen v anglickém jazyce
Chybí klasické kurzy AJ
Chybí přehledná platforma s nabídkou všech vzdělávacích možností

Lidé nevnímají, že mají dostatek příležitostí a možností se rozvíjet a vzdělávat

Zadání projektu
• Potřeba zvýšit engagement!
• Rozpočet 100 tis./rok
• Udělejte to rychle (další průzkum
spokojenosti je 6/2019)
• Nemáme k dispozici žádné extra
FTE

Profily trenérů
Externí trenéři
(14%)

Interní trenéři (86% kurzů)

Experti
• Odborníci na různá témata
napříč společností
• Ochota sdílet své know-how a
zkušenosti
• Využíváme je pro SW
nástroje, školení měkkých
dovedností, odborných
tréninků

Stát se trenérem je součástí
jejich rozvojového plánu

Manažeři

HR/Vzdělávání

• Zejména úroveň SLT-1 level
• Odborná témata, inspirativní
přednášky
• Vedení vzorem, lídři rozvíjejí
lídry
• Sdílení know-how,
engagement

• Manažerské hard/soft skills
vzdělávání
• Tréninky měkkých dovedností
• Vytipování interních trenérů
jako reakce na interní
poptávku

Budování ambassadorshipu a
firemní kultury

HR je za tuto oblast
odpovědné a být trenérem je
součástí jejich JDs

Profesionálové
• Měkké dovednosti
• Inspirace a quick wins
• Cílem je nabídnout lidem
také inspiraci mimo
společnost

Placeno z CC uchazeče

• Maximální délka kurzu 2,5 hodiny
• Vyjma SW školení, max. počet účastníků je 25

Learning Labs témata
Learning Labs pro
manažery
(CZ/SK/ENG)
1)

Umění pohovoru – nástroje,
otázky, jak číst CV, jak udělat
dobrý první dojem
2) On-boarding – adaptace
nového kolegy v týmu,
jak mu připravit on-boarding
plán,
1) Rozvoj – jaké jsou možnosti
rozvoje zaměstnanců,
rozvojové plány, korporátní
rozvojové programy, jako
identifikovat rozvojovou potřebu
2) Coke Life – jak budovat
ambassadorship, jak motivovat
zaměstnance, aktivní
naslouchání, jako budovat
jméno společnosti navenek
3) Pracovní právo pro manažery
– manažerské odpovědnosti a
povinnosti, zákoník práce

Learning Labs pro
všechny (CZ)
1)

Finance pro nefinančníky – finanční
souvislosti v obchodě
2) Právní minimum pro každodenní život
(občanský zákoník, exekuce)
3) Prezentační dovednosti – jak připravit
poutavou prezentaci, jako vystupovat před
lidmi
4) Komunikační dovednosti – jak vyprávět
příběh, aktivní naslouchání, jak získat
pozornost posluchače
5) Stress management – jak se vyrovnávat se
stresem, jak mu předcházet
6) Time management – prioritizování, jak si
plánovat čas, tipy a triky multitaskingu
7) SW tréninky – Office 365, Excel, Power
Point, One note
8) Improvizace divadelní formou – jak se
uvolnit a reagovat v neznámé situaci
9) Řešení konfliktů – jak ustát konfliktní
situace, řízení emocí, budování partnerství
10) Projektové řízení Six Sigma

Jazykové Laby

1)

Pro začátečníky AJ jsme otevřeli
možnost zúčastnit se kurzů na pracovišti
na vlastní náklady či z kafeterie.
Realizace ve firemních našich prostorách
v pracovní době. Příležitost pro
dlouhodobou rozvojovou investici.

1)

Speexx – on-line nástroj (nutné mít
vstupní znalostní level B1)

2)

Jednodenní tréninky v rámci Learning
Labs pro všcehny speciální vybraná
témata (max 10 lidí ve skupině ):
-

4)

Telephone and Email Communication
Negotiation and Argumentation
Describing Charts, Graphs, Talking about
Numbers…

Pravidelné tréninky češtiny pro
zahraniční kolegy

Learning labs
Projekt odstartoval 2.5.2019
A pokračuje. Máme nové téma, která připravujeme, a tipy na témata, které budeme opakovat

Počet zrealizovaných learning labů

Počet účastníků
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Interní 87%

„Lektor je profesionál s dlouhou praxi - ví, o čem mluví. A mluví o
tom velmi poutavě. Ani na chvíli jsem se nepřestal soustředit .
„Dozvěděl jsem se hodně pro mne nových věcí, které uplatním v
pracovním i soukromém životě.“

75%
Velmi spokojen

Spokojen

Neutrání

„Vše, co bylo prezentováno uplatním v práci!“

5%

Hradec
Kralove

(49)
Prague
(662)
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Ceske Budejovice

(39)

67%

Ostrava
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Brno
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6% (55)
Bratislava

10%
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Kosice

Vzdělávací e-mail
• Jednou měsíčně rozesílaný na celou společnost
• Návod pro přihlášení na školení
• Informace o aktuálních otevřených kurzech

Komunikační plán
Manažeři
• Jsou ambasadory vzdělávání
• Informace na týdenních
poradách
• Zapracování Learning Labs do
rozvojových plánů
zaměstnanců
• Nominace lektorů a témat

TVs
• Kick-off
• Základní informace o
nadcházejících kurzech

Koordinátor
• Help-line
• Organizační zajištění školení a
sumarizace zpětné vazby
Zaměstnanci
Manažeři
Jedemevtomspolecne
TV
Intranet
Koordinator

Zaměstnanci
• Zpětná vazba
• Vzájemné doporučování kurzů
• Sebenominace na lektory

Intranet
• Redesign webových
stránek
• Přehledný seznam
kurzů, které se chystají
včetně anotace, místa a
času konání
• Snadný systém
přihlašování

Identifikovaná změna v rámci výsledků Engagement
survey
Celkově signifikantní nárůst spokojenosti z 2018 na 2019

• Projekt Learning Labs

Thank You

