Kompetenskartläggning
Att ha rätt medarbetare med rätt kompetens och engagemang är helt avgörande för att lyckas som organisation och arbetsgivare. Det ger ett försprång gentemot
konkurrenterna.
En kompetenskartläggning kan genomföras på grupp
och individnivå och bidrar till att stärka motivationen hos
befintliga medarbetare, möjliggör nya lösningar, bidrar
till omplacering internt alternativt att hitta nya vägar
externt.
Som chef får du ett underlag som gör det lättare motivera och utveckla dina medarbetare i rätt riktning samt att
hitta lösningar för dem som vill vidare inom eller utanför
organisationen.
Individen/gruppen får under processen stöd och
coaching av Starck & Partners ICF utbildade coacher.

Så här går det till:
Målet med kartläggningen är att skapa ett beslutsunderlag och en överblick över en individ eller en grupp.
Med hjälp av vår metod skapas förutsättningar för
att kunna göra medvetna, aktiva val utifrån den egna
situationen. Något som är mycket viktigt i ett arbetsliv
som idag förändras i snabb takt.
Återkoppling av kartläggningen sker till HR eller berörd chef eller annan part enligt överenskommelse.
Vår metod innehåller överenskomna delar av följande
process:
Inåt- och självinventering,
Utåt – Research,
Framåt – mål- och handlingsplan

Genom personlig utveckling och reflektion blir individen
mer medveten om - vad jag kan - vem jag är - samt vad
jag vill - och kan därigenom fatta väl underbyggda
beslut för framtiden.

Coaching utifrån ICFs riktlinjer

Om oss

ICF definierar coaching som ett samarbete mellan
klient och coach i en tankeväckande och kreativ
process som inspirerar klienten att maximera sin
personliga och professionella potential.

Starck & Partner har funnits sedan 1997 och levererar tjänster för
att skapa hålllbara och produktiva arbetsplatser där alla kommer
till sin rätt.

För att veta mer: www.icfsverige.se

Starck & Partner är en av Sveriges största leverantörer med fastan¬ställd personal som har ICF-certifierade coacher.
Starck & Partner är verksamt över hela landet och har kontor i
Stockholm och i Göteborg

