KOMPETENCE
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Kompetence
V systému se hodnotí dvě skupiny kompetencí:

1) Klíčové kompetence – společné pro všechny IL zaměstnance
(vedoucí i nevedoucí)
1) Specifické kompetence – dělí se na dvě skupiny – jedna pro IL nevedoucí
zaměstnance a druhá pro vedoucí
2) a. Specifické kompetence pro IL nevedoucí
2) b. Specifické kompetence pro vedoucí

Všechny kompetence (klíčové i specifické pro nevedoucí a vedoucí) vychází
z mise a vize společnosti
Podrobný popis jednotlivých kompetencí je na následujících slidech
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Klíčové kompetence
Tyto kompetence jsou určené pro všechny IL zaměstnance (vedoucí i nevedoucí)

• Flexibilita / Inovace
Je otevřená/ý změnám a přizpůsobuje se jim. Přijímá nové nápady, procesy či systémy a
přebírá s tím spjaté nové zodpovědnosti. Zvládá stres a upravuje cíle tak, aby naplnil/a nové
požadavky.
Přichází s novými nápady, které přispívají k firemní kultuře, rozvoji byznysu, technologiím nebo
napomáhají zjednodušení procesů. Podporuje pozitivní změny.
• Zodpovědnost / Integrita
Demonstruje zodpovědné, spolehlivé a věrohodné chování ve všech aspektech pracovní
činnosti. Přijímá osobní zodpovědnost ve vztahu k práci, kolegům, zákazníkům, životnímu
prostředí a svému okolí.
Chová se poctivě, férově a eticky. Dodržuje soulad slov a činů: má silné morální principy.
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Specifické kompetence
Tyto kompetence jsou určené jen pro všechny IL nevedoucí zaměstnance
• Týmovost
Je schopná/ý pracovat v kooperativním duchu s druhými jako tým pro dosažení společného cíle.
Propaguje společnou práci a propojuje spolupráci uvnitř oddělení i mezi nimi.

• Zákaznický přístup
Je schopná/ý ukázat pozitivní myšlení a chování, které demonstrují povědomí a ochotu
reagovat na požadavky klientů/zákazníků za účelem naplnění jejich potřeb, požadavků
a očekávání.
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Kompetence pro vedoucí
Tyto kompetence jsou určené jen pro vedoucí
•

Vedení sebe, týmu a organizace

Vedoucí je schopen fungovat v rámci strategie – aktivně využívá strategický rámec firmy (vize, mise, hodnoty) a oddělení. Má se
svými lidmi nastaveny dlouhodobé cíle. Při zadávání úkolů definuje jejich smysl nebo to, jaké vyšší cíle mají naplňovat. Umí se
na vše podívat z nadhledu a definovat žádoucí stav v budoucnosti.
•

Řízení sebe, týmu a organizace

Vedoucí je schopen fungovat v rámci každodenní operativy – rozhodovat, delegovat úkoly, kontrolovat a vyhodnocovat je, řídit
porady a schůzky, zasahovat v obtížných situacích sociálně přijatelným způsobem. Je v každodenním kontaktu se svými lidmi, je
snadno dosažitelný a k dispozici.
•

Rozvoj sebe, týmu a organizace

Vedoucí je iniciátorem změn. Vyžaduje neustálou optimalizaci sebe, svých podřízených i svého oddělení. Postihuje všechny
způsoby rozvoje (odbornost, dovednosti, jazyky, soft-skills, manažerské dovednosti, osobnostní rozvoj, týmovou souhru, nové
nástroje a stroje, vybavení, procesy, produkty a služby atp.). Zajišťuje, aby oddělení či tým dokázaly uspokojovat všechny
relevantní potřeby okolí
•

Přijatelnost

Vedoucí je pro své podřízené akceptovatelný i bez nutnosti využívat formální moc. Je transparentní, čitelný a tedy předvídatelný.
Dodržuje dohody. Má něco, za co si ho ostatní jako vedoucího mohou vážit, nemusí být nutně odborníkem v dané oblasti, ale je
výborný diplomat, řeší věci v klidu, táhne nás dopředu atp.
Nezneužívá svého mocenského
postavení – pokud „káže vodu svým podřízeným, sám ji také pije.“
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PRŮBĚH HODNOTÍCÍHO
PROCESU
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PMGM proces
Průběžné
hodnocení
vedoucím v T1

Kalibrace

Možnost vkládat
výkonové
a rozvojové cíle

Závěrečné
hodnocení
vedoucím v T3

CPM
průběžně celý rok

Závěrečné
sebehodnocení
zaměstnancem
v T3
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Průběžné
hodnocení
vedoucím v T2

Průběh hodnotícího procesu
Fáze v hodnocení

Období

Vlastník kroku

Forma

Vytváření/editace
cílů

1. Hodnocení vedoucím v T1

15. 2. – 15. 3.

Vedoucí

Systém + 1:1 meeting

Ano/Ano

1. Zadání nových cílů v T1 (go live –
platí jen pro r. 2020)

27. 4. – 31. 5.

Vedoucí

Systém + 1:1 meeting

Ano/Ano

2. Hodnocení vedoucím v T2

15. 6. – 15. 7.

Vedoucí

Systém + 1:1 meeting

Ano/Ano

3. Hodnocení zaměstnancem v T3

1. 10. – 15. 10.

Zaměstnanec

Systém

Ne/Ano

4. Hodnocení vedoucím v T3

1. 10. – 31. 10.

Vedoucí

Systém

Ne/Ano

5. Závěrečná 1:1 schůzka
(+ nastavení nových cílů)

1. 10. – 31. 10.

Vedoucí

1:1 meeting

Ne/Ano

6. Kalibrace

1. 11. – 30. 11.

HRBP

Meeting HRBP a vedoucích

Ne/Ne

7. Potvrzení zaměstnancem

do 15. 12.

Zaměstnanec

Systém

Ne/Ne

8. Potvrzení
vedoucím
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do 15. 12.

Vedoucí

Systém

Ne/Ne

9. Dokončeno

do 15. 12.

Systém

Systém

Ne/Ne

