ZA VAS RAZVIJAMO KLJUČNE
KADRE ZA PRIHODNOST!

INŠTITUT ZA POSLOVNO-IZOBRAŽEVALNE REŠITVE Cankarjeva 3, Ljubljana

Problem

Rešitev

Težave pri pridobivanju kvalitetnih novih
zaposlenih - mladi po zaključku študija
nimajo ustreznih kompetenc in izkušenj
iz prakse za takojšnjo integracijo v
podjetja.

Intenzivno praktično poslovno izobraževanje,
oblikovano v sodelovanju s podjetji, ki
združuje relevantna znanja in praktične
izkušnje za razvoj kompetentnih kadrov in
njihovo takojšnjo vključitev v delovni proces.
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O programu
Sedemmesečno intenzivno praktično
izobraževanje
namenjeno
razvoju
bodočih ključnih zaposlenih.

Program je osredotočen na razvoj
mehkih veščin in vsebin s področja
digitalizacije in poslovnih modelov
prihodnosti.

Vključenih je do 30 skrbno izbranih
mladih posameznikov, ki se jih na podlagi
psiholoških profilov in preferenc poveže
s partnerskimi podjetji ter napoti na
zaposlitev.

Cilj programa je usposobiti udeležence
za razumevanje in prenovo procesov v
podjetju ter za razvoj novih izdelkov in
rešitev za ustvarjanje vrednosti za
končne uporabnike.

Za razvoj in napredek družbe je ključno sodelovanje!
Skupaj razvijamo ključne kadre za prihodnost!

Kako razvijamo ključne kadre za prihodnost?
Podlaga za izbor v program je selekcijski postopek, kjer na podlagi tipov osebnosti, 10
nalog za preverjanje že razvitih veščin in z izvedbo assessment centra ocenimo
sposobnosti, psihološki profil, motivacijo in strokovne ali vodstvene kompetence
kandidatov. Na tej podlagi izberemo najprimernejše sodelavce za vas.
V izobraževalnem delu programa je poudarek na razumevanju in izboljševanju poslovnih
procesov, razumevanju potreb različnih deležnikov in razvoju novih rešitev. Udeleženci so
tako hitreje pripravljeni na samostojno delo in ustvarjanje dodane vrednosti.
Z intenzivnimi veščinskimi treningi razvijajo mehke in uporabne poslovne veščine.
S programom Buddy bodo udeleženci prejšnjih generacij poskrbeli, da bo prihod novih
sodelavcev in njihov onboarding proces čim bolj uspešen. K temu bo pripomogel tudi
zunanji mentor ali coach posameznega udeleženca, ki mu bo pomagal pri razvoju močnih
in šibkih področij.
Čas uspešne integracije teh zaposlenih na odgovorna delovna mesta je občutno krajši.
Naši obstoječi partnerji potrjujejo, da so po zaključenem praktičnoizobraževalnem programu udeleženci sposobni samostojnega kreativnega
reševanja vsakodnevnih poslovnih izzivov in ustvarjanja poslovnih priložnosti.
Po uspešnem zaključku programa podjetja po lastni presoji nadaljujejo sodelovanje z
udeleženci za daljše časovno obdobje z namenom razvoja v ključne kadre.
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Ciljna skupina in izbor udeležencev
¨
¨
¨

Mladi in sposobni posamezniki z velikim strokovnim ali vodstvenim potencialom za
uspešno kariero.
Mlajši strokovni kadri, ki so pripravljeni na preskok v karieri, ampak jim manjka
poslovnih znanj.
Diplomanti in magistri vseh fakultet po zaključeni prvi ali drugi stopnji študija.

Zanesljiva metodologija ocene strokovnega ali vodstvenega
potenciala in ujemanja s podjetjem
Selekcija kandidatov za program temelji na posebni metodologiji, ki z ugotavljanjem talenta
in miselne naravnanosti oceni psihološki profil kandidata, vključno z oceno strokovnega ali
vodstvenega potenciala. Testiranja vsebujejo:
¨
¨
¨
¨

oceno intelektualnih sposobnosti (verbalne, neverbalne, praktične, učljivost),
oceno osebnostnih lastnosti,
oceno motivacije (vrednote, delovni stil, karierna sidra) in
10 praktičnih nalog za preverjanje veščin in kompetenc.

Hkrati se pri partnerskih podjetjih preverijo vrednote in definirajo želene kompetence pri
novih sodelavcih. Na podlagi zbranih informacij se partnerju predstavijo zanj najbolj primerni
potencialni novi sodelavci.
Skrbno izbrani mladi posamezniki so glede na njihova znanja, kompetence ter motivacijo
razporejeni v partnerska podjetja.

♦
♦
♦
♦

Več kot 2200 prijavljenih ♦

Več kot 600 opravljenih razgovorov ♦

150 testiranih kandidatov v Assessment centru ♦

70 mladih potencialov napotenih v uspešna podjetja

♦
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Drugačen pristop k izobraževanju
Izrazito praktičen pristop strokovnjakov iz prakse, ki v predavanja vključujejo študije
primerov, simulacije, metode reševanja problemov in realne primere.
Interaktivna srečanja s poudarkom na problemskem učenju. Udeleženci do večine spoznanj
pridejo sami preko vaj, simulacij in resničnih projektov. Uporablja se kombinacija vitkih
(lean) pristopov in dizajnerskega pristopa.
Individualna obravnava udeležencev s ciljem visokega osebnostnega napredka.
Vsakemu udeležencu se dodeli zunanji mentor, s katerim določita cilje, izmenjujeta znanje,
sodelujeta na projektih v programu BusinessClass in ustvarjata nove ideje.

Struktura programa
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Interaktiven program za spreminjanje načina razmišljanja
Modul 1: BusinessLab
Modul, ki spreminja miselnost udeležencev in jih nauči poslovanja v hitro spreminjajočem
se poslovnem okolju. Usposobi jih za razumevanje in prenovo procesov v podjetju, za
razvoj izdelkov in rešitev s poudarkom na ustvarjanju vrednosti za končne uporabnike.
¨
¨
¨
¨
¨

Procesno razmišljanje
Dizajnerski pristop (Design Thinking) za reševanje kompleksnih in slabo definiranih
izzivov
Vitki (lean) pristopi za razumevanje procesa ustvarjanja vrednosti v podjetju in
identifikacijo balasta
Podjetnost kot filozofija za aktivno reševanje problemov in izzivov
Učinkovito predstavljanje in prodaja zasnovanih rešitev

Modul 2: Temeljna poslovna znanja
Praktično naravnana predavanja z izbranimi uspešnimi managerji in podjetniki, ki
udeležence pripravijo na izzive, ki jih čakajo v podjetjih. Udeleženci pridobijo potrebno
ozadje za razumevanje poslovnega okolja in dela v podjetju.
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Organizacija podjetja in poslovno okolje
Osnove prodaje in marketinga
Obvladovanje sprememb v navadah potrošnikov
Nova pravila poslovanja
Poslovni modeli prihodnosti in sodelovalna ekonomija
Digitalna transformacija

IVT = Intenzivni veščinski treningi
Treningi so namenjeni razvoju uporabnih poslovnih veščin. Potekajo vsakič v drugem
partnerskem podjetju in so hkrati priložnost za srečanje z managementom podjetij in
predstavitev projektov.
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Komunikacija in javno nastopanje
Poslovna uporaba družbenih medijev
Finance in kontroling
Osnove korporativnega prava
Ustvarjanje prepoznavne blagovne znamke
Mreženje in osebni branding
Osebna odgovornost in integriteta
Osebna in timska produktivnost, upravljanje časa in izkoriščanje lastnega
potenciala
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Sodelovanje za podjetja
Partnerji programa BusinessClass ste uspešna podjetja, ki poslujete v Sloveniji.
K vam napotimo visoko kompetentne zaposlene, ki so pripravljeni na takojšnje prevzemanje
delovnih nalog in imajo visok potencial za razvoj v dobre strokovnjake ali vodilne kadre v
roku nekaj let.
Krivulja učenja za te zaposlene je bistveno krajša, saj tekom programa pridobijo ključne
veščine in znanja za uspešno delo. Hkrati že dodobra poznajo delovni proces v izbranem
oddelku partnerskega podjetja in so pripravljeni za takojšnjo integracijo v podjetje.
Partnerska podjetja aktivno sooblikujete program in vsebine; znanje obstoječih zaposlenih
pa vpletemo v program v obliki predavateljev in mentorjev.

Ključne prednosti za partnerska podjetja
¨
¨
¨
¨
¨
¨

Neposreden dostop do kvalitetnih, kompetentnih in odgovornih kandidatov za
zasedbo ključnih delovnih mest.
Minimizacija stroškov in tveganj povezanih z napačnimi zaposlitvami.
Prenos dobrih praks iz ostalih partnerskih podjetij (branžna ekskluzivnost).
Gradnja ugleda podjetja in pozicioniranje med inovativne in proaktivne
zaposlovalce.
Sodelovanje v družbeno odgovornem projektu, ki zvišuje konkurenčnost
slovenskega gospodarstva.
Investicija z donosom v obliki visoko kompetentnih zaposlenih – strokovnjakov in
vodij prihodnosti.

4. generacija BusinessClass
¨
¨

Predviden začetek izobraževalnega dela programa: Jesen 2019
Predviden nastop zaposlitve v podjetjih: kadarkoli pred začetkom izobraževalnega
dela
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Si želite dostopa do perspektivnih in motiviranih kadrov?
Kadrovski oddelek je v zadnjih letih postal eden izmed najpomembnejših oddelkov v
podjetju. S pomembnostjo pozicije kadrovika pa narašča tudi zahtevnost delovnega mesta
in obseg dela.
V bitki za talente je danes zelo težko dobiti dobre kadre. Mi jih imamo ali pa jih
znamo poiskati. Nudimo vam odgovor na spremenjene razmere na trgu delovne
sile.
Dovolite, da vas razbremenimo pri iskanju pravih zaposlenih in vam pomagamo pri gradnji
ugleda vaše blagovne znamke. Postanite partnerji programa BusinessClass.
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Za vas razvijamo ključne kadre za
prihodnost in vzgajamo odgovorne
zaposlene!
Inštitut za poslovno-izobraževalne rešitve
Cankarjeva 3, 1000 Ljubljana
t: +386 40 77 55 70
m: info@business-class.si
w: www.business-class.si
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