HR consulting company

Защо коучинг?

Търсите ли възможности да повишите личната
ефективност и да постигнете нови върхове в
професионалния си живот?
Желаете ли да се докоснете до заключеният
потенциал и да сте способен да управлявате
целенасочено и осъзнато силните си страни?
Достатъчно мотивирани ли сте да поемете
отговорност за личното си развитие?

Коучинг в действие – примерна техника
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Повишена продуктивност
Професионалният коучинг максимизира потенциала като отключва латентните
източници на продуктивност.

Източник:
ICF Global Coaching Client Study commissioned by the ICF , conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

Възращаемост на инвестицията (ROI)
Коучингът създава нагласа за учене и яснота за бъдещо предприемане на
действия, което е обвързано с измерими резултати.
Голяма част от компаниите (86%), който са използвали коуч , докладват
възвръщаемост на инвестицията си.

Източник:
ICF Global Coaching Client Study commissioned by the ICF , conducted independently by PricewaterhouseCoopers.

Причини - коучинг
Един човек или цял екип могат да изберат да работят с коуч поради
много причини- включително, но не само:
 При желание за надграждане на знания, умения, увереност
 Ако нещо спешно, вълнуващо или завладяващо се случва
(предизвикателство, възможност или заложена в бъдещето цел)
 При желание да се ускори постигането на желани резултати
 При неяснота относно изборите, които предстои да бъдат
направени
 Когато успехът е започнал да изглежда несигурен
 Когато работата и животът на човек са с нарушено равновесие,
водейки до нежелани последици
 Когато е необходима идентификация на ключови силни страни,
съответно -правейки ги преимуществени

За компанията
H-Vision е иновативна компания за
организационно консултиране и
стратегически HR мениджмънт.
Нашият стремеж към висока
устойчивост на резултатите е свързан
с комплексен, интегриран и
дългосрочен подход, при който всеки
проект носи добавена стойност към
бизнеса на клиента.
Вече над осем години H-Vision е сред
разпознаваемите партньори на
редица български и международни
компании. Портфолиото на
компанията включва разнообразни
решения и продукти в областта на
човешките ресурси.

Нашите брандове

Привличане на
таланти

Стратегически
HR мениджмънт

Електронно
обучение

Обучение и
развитие

Оценка на
компетенции

Продукти и решения
RightPersons е съвременно професионално решение за достигане и
подбор на квалифицирани кадри. Място за среща между добрите
работодатели и добрите кандидати. Изградете Вашия работодателски
имидж и намерете правилните хора за екипа си.

www.RightPersons.com

Employer Branding
 инвестирайте във формиране на позитивен имидж
 създайте доверие и бъдете разпознаваем работодател
RightPersons кампания
 публикувайте атрактивен анонс за свободна позиция
 достигнете до точните хора - директно и чрез препоръки
Назначете точните хора
 доверете се на надежден партньор, при липса на вътрешен ресурс за
осъществяване на подбор
 оценка на кандидатите за съответствие с профила на позицията,
екипа и компанията

Продукти и решения
Lead Inside Out е цялостно решение за обучение и развитие на
потенциала. Включва различни активности за оценка и анализ,
развитие на умения и трансфер към практиката.
Tренинг програмите са насочени към развитие на потенциала и на
меките умения. Те могат да бъдат обвързани със съществуващ
компетентностен модел в компанията или да бъдат отговор на
конкретна бизнес потребност на организацията.
Различните тренинг раздели, които предлага програмата са:
www.LeadInsideOut.com






Мениджърски компетенции
Продажбени умения
Взаимоотношения с клиенти
HR Академия

Тренинг програмите включват интерактивни методи, учене чрез
преживяване, практически насочени задачи, които имат за цел
достигане на трайно и продължаващо научаване.

Продукти и решения
Better To Know е платформа за електронно обучение. Гъвкаво
тренинг решение, което предлага интерактивни онлайн програми и
проекти за практическо приложение.





www.B2Know.com








Самостоятелно обучение в удобен ден и час
Аналог на интерактивна виртуална книга
Избор на теми свързани с мениджмънт, продажби и
взаимоотношения с клиенти
Унифицирана информация по темата, достигаща до всички
Ваши служители
Интересно поднесена и онагледена теория
Практически реални казуси
Добри практики в българския и световен бизнес
Видео и аудио задачи
Ролеви ситуации
Финален тест и отчет към възложителя за успеваемост и
резултати

Продукти и решения
Insight To Business е инструмент за 360° обратна връзка. Ефективен начин
за получаване на балансирана оценка на силните страни и
потребностите за развитие на мениджърите в организацията.
В практиката 360° обратна връзка се използва като инструмент за
непрекъснато развитие и усъвършенстване, който има висока валидност,
тъй като оценката е получена от различните групи респонденти, с които
оценяваният взаимодейства.

www.Insight2B.com






Онлайн базирана система
Задълбочена и изчерпателна в генерираните отчети
Гъвкавост при избор на пакет – със и без дебрифинг
Сигурност и конфиденциалност

Свържете се с нас

1618 София
кв. Манастирски ливади - Запад,
Ул.Бяло поле 12, офис 1
+359 2 850 10 45
+359 2 489 03 93
оffice@h-vision.com

www.H-Vision.com

