
Проблема з кадрами - співвідношення компетенцій,
KPI і робота з персоналом по побудові карт зростання



адаптація,
навчання

кар’єрний 
зріст

підбір 
персоналу

Управління персоналом



Розроблена стандартна робоча процедура підбору та
оформлення кандидатів на вакантні посади 

Розроблена модель компетенції співробітників, що 
підбираються на вакантні посади

Проведене системне навчання співробітників всіх 
рівнів, задіяних в процесі підбору

Управління персоналом



Модель компетенції - детальний перелік знань, умінь і навичок, які 
співробітник демонструє в щоденній роботі

Особливості використання моделі компетенцій:

• носить рекомендаційний характер

• дозволяє незначні доцільні зміни у межах заданої моделі

• включає в себе корпоративні та особистісні компетенції

Корпоративні  компетенції – лояльність до компанії, розуміння 
складових її бізнесу, розуміння своєї ролі в компанії, тощо

Особистісні компетенції - комунікабельність, відповідальність, 
ініціативність, тощо

Модель компетенції співробітника



Модель компетенції орієнтована на відповідність моделі KPI відділу

KPI

- збільшення обсягів продажів

- зменшення обсягу товару без 
руху

- збільшення % власного 
імпорту, тощо

Модель компетенції співробітника



ЗНАННЯ, ВМІННЯ

• Риси характеру

• Ділові якості

• Особливості поведінки

• Соціальні вміння

• Ціннісні орієнтації

• Почуття обов'язку

• Зміст праці, самореалізація

• Умови праці, соц. пакет

• Гроші, тощо

• Професійний досвід

• Здатність впевнено діяти в своїй 
професійній сфері, для вирішення 
робочих завдань

ОСОБИСТІСНІ ЯКОСТІ

МОТИВАЦІЯ

ЗНАННЯ

ВМІННЯ

Оцінка співробітника



Призначення наставника. Єдиний план стажування. 
Посібник стажера

Зовнішні семінари, лекції. Каскадна система тренінгів

Доступ до створеної всередині компанії бази знань, 
бібліотек, рефератів

Атестація співробітника. Визначення подальшого розвитку

Формування знань



Ресурс стажера Адаптація Атестація

• теоретичне навчання 
за Планом

• самостійне вивчення 
Посібника

• навчання за товаром, 
специфікою роботи 
відділу

• робота з наставником

Складові атестації:

• Спостереження в 
залі

• Письмова 
контрольна робота

• Усне опитування

Результати:

• перехід на 1й 
пакет

• перескладання за 
тиждень

• не зараховано

Процес адаптації персоналу



Корпоративна карта зростання

9 з 10 керівників вищої ланки, починали з продавців



Формування навичок

наставник

керівник
відділу

таємний
покупець

співробітник

Формування навичок



Стратегія компанії – виховання необхідних кадрів

Стратегія компанії

лояльних до 
компанії

100%



Дякую за увагу!


