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Περίληψη

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξέτασε τις επιχειρήσεις και τους οργανισμούς. Έμφαση δόθηκε στη

διαχείριση  ταλέντων,  που  είναι  παράγοντας  που  καθορίζουν  την  ποιότητα  του  ανθρώπινου

δυναμικού μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού και την ικανότητα να υποστηρίζει την επιχείρηση ή

τον οργανισμό στην εκπλήρωση των στόχων του.



Εισαγωγή

Το Ανθρώπινο Δυναμικό είναι όχι και μόνο μοναδικό και πολύτιμο αλλά και ο σημαντικότερος

πόρος ενός οργανισμού. Η αποδοτικότητα με την οποία μπορεί να εργάζεται ένας οργανισμός ή μια

επιχείρηση, εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον τρόπο με τον οποίο διοικείται και αξιοποιείται

γενικά το προσωπικό που διαθέτει. Η αποδοτική διοίκηση του προσωπικού δημιουργεί επίσης την

ανάγκη  ανάπτυξης  σχεδίων  και  προγραμμάτων  την  επιλογή  κα  τη  πρόσληψη του  κατάλληλου

προσωπικού, ανάπτυξη ικανοτήτων. Η διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού θα πρέπει να έχει τη

δυνατότητα εντοπισμού και ανάπτυξης του  ΄΄ ταλέντων΄΄ που στο μέλλον θα γίνουν οι ηγήτορες

των οργανισμών.

Τα τελευταία  20 χρόνια οι επιχειρήσεις  έχουν αρχίσει  να κατανοούν την αξία του ανθρώπινου

κεφαλαίου και η διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού σε πολλούς κλάδους.

Έτσι, σύμφωνα με τους ερευνητές, καθίσταται αναγκαία η ανύψωση της διαχείρισης ταλέντου ως

καυτής  εταιρικής  προτεραιότητας  που  θα  ξεκινήσει  να  εφαρμόζεται  από  την  ηγεσία  και  θα

κατευθύνεται  σταδιακά  προς  τα  κατώτερα  στρώματα.  Μετά τη  δημιουργία  της  δήλωσης  αξίας

εργαζομένων και ενός αποτελεσματικού προγράμματος προσέλκυσης ταλέντου αυτό που έχουν να

κάνουν οι επιχειρήσεις είναι απλώς να αναπτύσσονται συνεχώς.

Στη  σημερινή  εποχή  οι  προκλήσεις  που  δέχονται  οι  επιχειρήσεις  είναι  πολλές,  με  κύρια  την

οικονομική  κρίση  (Gra,2008)  την  ανάγκη  για  εξειδίκευση  και  εκπαίδευση,  τη  διαχείριση  των

ταλέντων (Hislop,2003).

Σκοπός και στόχοι της εργασίας

Σκοπός της  εργασίας  να αναλύσει  πρακτικές  διοίκησης,  διατήρησης,  διαχείρισης  ταλέντου στις

επιχειρήσεις και στους οργανισμούς. Για τους παρακάτω στόχους:

- Να εξεταστούν οι πρακτικές διαχείρισης ταλέντου ανθρώπινου δυναμικού

- Να εξεταστεί η εκπαίδευση και η ανάπτυξη διαχείρισης ταλέντου ανθρώπινου δυναμικού.



5. Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού πρέπει να αναθεωρήσει  την επιλογή,  αξιολόγηση, και  την

αποζημίωση των πρακτικών. Ο πόρος άνθρωπος έχει δεσμούς για τη δημιουργία, τη μέτρηση και

την ενίσχυση μιας ανταλλαγή γνώσεων προσδοκία. 

Το ενεργό ανθρώπινο δυναμικό μιας εταιρείας αποτελεί τη μία πηγή αναζήτησης ταλέντων, που με

τη σωστή καθοδήγηση και ανάπτυξη μπορούν να καλύψουν άμεσες ή μελλοντικές της ανάγκες. Ο

εναλλακτικός τρόπος ένταξης του ταλέντου σε έναν οργανισμό είναι η πρόσληψή του απευθείας

από  την  αγορά  εργασίας  ή  σε  συνεργασία  με  κάποια  εταιρεία  στελέχωσης.  Και  στις  δύο

περιπτώσεις  ωστόσο  υπάρχουν  παράγοντες  που  επηρεάζουν  το  κόστος  και  το  ρίσκο  που

αναλαμβάνεται από την όποια επιλογή. Στην «εκ των έσω» ανάπτυξη ενός στελέχους οι οργανισμοί

έρχονται  αντιμέτωποι  με  το  αυξημένο  ρίσκο  να  χάσουν  την  οποιαδήποτε  επένδυση  θα

πραγματοποιηθεί για την ανάπτυξή του εφόσον αποχωρήσει από την εταιρεία ή δεν αξιοποιηθεί

τελικά μελλοντικά. 

Η διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού ασχολείται με τις πρακτικές και τις πολιτικές που απαιτούνται

για την επιμέλεια των πτυχών που αφορούν θέματα προσωπικού ειδικότερα σε σχέση με το όλο

σύνολο των καθηκόντων της διοίκησης. Συγκεκριμένα, εδώ ανήκουν η πρόσληψη, η εκπαίδευση, η

αξιολόγηση, οι αμοιβές και η παροχή ενός ασφαλούς, ηθικού και δίκαιου περιβάλλοντος για τους

εργαζόμενους μιας επιχείρησης. 

Αυτές οι πρακτικές και πολιτικές ανάμεσα σε άλλα περιλαμβάνουν:

• Διεξαγωγή αναλύσεων εργασίας (καθορισμός της φύσης της εργασίας κάθε

εργαζόμενου)

• Σχεδιασμός των αναγκών σε εργατικό δυναμικό και προσέλκυση υποψήφιων εργαζόμενων

• Επιλογή υποψήφιων εργαζόμενων

• Παροχή κατευθύνσεων και εκπαίδευση των εργαζόμενων

• Αξιολόγηση της απόδοσης

• Διαχείριση μισθών και ημερομισθίων (πώς να ανταμείβονται οι εργαζόμενοι)

• Παροχή κινήτρων και προσφορών

• Επικοινωνία (συνεντεύξεις, συμβουλευτική, εμπέδωση πειθαρχίας



Γράφημα : Ένταξη του τμήματος Ανθρώπινων Πόρων

Η  Διοίκηση  Ανθρώπινων  Πόρων  ή  Διοίκηση  Προσωπικού  αποτελεί  επιστημονικό  κλάδο  της

Διοίκησης  των  επιχειρήσεων.  Η  διαχείριση  ανθρώπινου  δυναμικού  έχει  πολλά  διαφορετικά

συστατικά,  συμπεριλαμβανομένων  των  πολιτικών,  τον  πολιτισμό,  τις  αξίες  και  τις  πρακτικές.

Σκοπός  του  είναι  να  αξιοποιήσει  πιο  αποτελεσματικά  το  ανθρώπινο  δυναμικό  έναντι  των

αναλωθεισών τις στρατηγικές ανάγκες του οργανισμού. Μελετά και ερευνά όλα τα ζητήματα που

αφορούν τη διαχείριση των ανθρώπινων πόρων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Σκοπός της

είναι  να  εξασφαλίζει  σε  κάθε  στιγμή  τους  κατάλληλους  ανθρώπους  από άποψη ποιότητας  και

ποσότητας που έχει ανάγκη η επιχείρηση ή ο οργανισμός, καθώς και την αποτελεσματική χρήση

και αξιοποίηση αυτών. Η Διοίκηση των Ανθρώπινων Πόρων αποτελεί μια σημαντική επιχειρησιακή

λειτουργία, αφού οι άνθρωποι αποτελούν τον πιο σημαντικό και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας κάθε

οργανωμένης ανθρώπινης δραστηριότητας. Η λειτουργία αυτή ανατίθεται πλέον σε εξειδικευμένα

στελέχη με σχετικές σπουδές και εργασιακές εμπειρίες. Σχεδόν σε όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις ή

τους οργανισμούς υπάρχει ξεχωριστό τμήμα ή διεύθυνση που έχει την ευθύνη της Διοίκησης των

Ανθρώπινων  Πόρων.  Ο  ρόλος  του  τμήματος  ή  της  Διεύθυνσης  Ανθρώπινων  Πόρων  είναι  να

σχεδιάζει τις πολιτικές και τα συστήματα της Διοίκησης Ανθρώπινων Πόρων, καθώς και να εκτελεί

κάποιες συγκεκριμένες λειτουργίες. Είναι οι τρόποι με τους οποίους η επιχείρηση εξασφαλίζει τον

αναγκαίο αριθμό εργαζομένων με τα κατάλληλα προσόντα. Οι κυριότερες ενέργειες είναι: έλεγχος

των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ήδη εργαζομένων, πρόβλεψη αναγκών σε ανθρώπινο δυναμικό

με βάση την παρούσα παραγωγή ή την ενδεχόμενη επέκταση της επιχείρησης και τις τεχνολογικές

αλλαγές, ανάλυση της αγοράς εργασίας και της σχέσης προσφοράς και ζήτησης και κατάστρωση

προγραμμάτων για την αντιμετώπιση ελλείψεων σε τεχνικά, επιστημονικά και διοικητικά στελέχη.

5.1  Γιατί  η  διαχείριση  ανθρώπινου  δυναμικού  είναι  σημαντική  για
κάθε μάνατζερ;



Είναι ευκολότερο να απαντήσουμε σε αυτή την ερώτηση κάνοντας αναφορά σε λάθη που αφορούν

την διαχείριση του προσωπικού και τα οποία κανείς δεν θα ήθελε να κάνει κατά την άσκηση των

διοικητικών καθηκόντων του. Κανείς δεν θα ήθελε:

οι εργαζόμενοί του να μην δουλεύουν με τον πλέον αποδοτικό τρόπο

• να προσλάβει λάθος άνθρωπο για μια δουλειά

• να αντιμετωπίζει συχνή εναλλαγή προσωπικού

• να ανακαλύπτει ότι οι εργαζόμενοι δεν κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν

• να βλέπει την επιχείρησή του να οδηγείται στα δικαστήρια επειδή εφάρμοσε

πρακτικές διακρίσεων

• την επιχείρησή του να εφαρμόζει μη ορθές πρακτικές, σύμφωνα με τους ομοσπονδιακούς νόμους

περί ασφαλούς εργασίας

• να επιτρέψει η έλλειψη εκπαίδευσης να υποσκάπτει την αποτελεσματικότητα

5.2 Το ανθρώπινο δυναμικό σε επιχειρήσεις

Οι  εργοδότες  συνήθως  διατηρούν  ένα  ειδικό  στέλεχος  Ανθρώπινου  Δυναμικού   ανά  100

εργαζόμενους. Οι μικρές επιχειρήσεις (για παράδειγμα αυτές με λιγότερους από 100 υπαλλήλους)

συχνά δεν έχουν την  δυνατότητα να απασχολούν έναν μάνατζερ ανθρώπινου δυναμικού με πλήρη

απασχόληση.  Επομένως,  η  διαχείριση  του  ανθρώπινου  δυναμικού  γίνεται  συνήθως  «κατά

περίπτωση και άτυπα».

Μία  έρευνα  έδειξε  ότι  οι  μικρές  επιχειρήσεις  εφαρμόζουν  πρακτικές  προσέλκυσης  δυναμικού

«χωρίς  φαντασία».  Χρησιμοποιούν  αγγελίες  σε  εφημερίδες  ή  παρέχουν  ελάχιστη  τυπική

εκπαίδευση. Ωστόσο τέτοιες πρακτικές δεν ακολουθούνται σε όλες τις περιπτώσεις. Τεχνικές όπως

αυτές  που περιγράφονται  σε αυτό το βιβλίο  μπορούν να βελτιώσουν σημαντικά τις  ικανότητες

Ανθρώπινου Δυναμικού του ιδιοκτήτη μίας μικρής επιχείρησης.

Προκειμένου  ένα  σύστημα  διαχείρισης  της  απόδοσης  των  εργαζομένων  να  λειτουργήσει

αποτελεσματικά, θα πρέπει να ενθαρρύνεται και να υποστηρίζεται από ισχυρή ηγεσία (υποστήριξη

από την ανώτερη διοίκηση) και από μια κουλτούρα οργάνωσης, η οποία να εκτιμά την βελτίωση

της οργάνωσης. 

Κύριοι παράγοντες:



• Θα βεβαιωθείτε ότι έχετε το σωστό πρόσωπο που κάνει τη σωστή δουλειά.  Αν κοιτάξει

κανείς τις δεξιότητες και τις δυνάμεις των ανθρώπων, θα δεί το πλέον κατάλληλο πρόσωπο

για κάθε ρόλο. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τόσο την αύξηση της παραγωγικότητας όσο και

ικανοποίηση από την εργασία. 

• Θα ενθαρρύνουν την πίστη από το προσωπικό σας (ιδιαίτερα σημαντικό με τη νεότερη

γενιά). Οι άνθρωποι προτιμούν  επίπεδη οργανωτική ιεραρχία, να χτίσουν καριέρες.

• Θα κλείσει  το  χάσμα των οργανωτικών  δεξιοτήτων  με τον εντοπισμό τους και την

λήψη σαφούς δράσης. Η διαφορά απόδοσης μεταξύ ταλαντούχων ανθρώπων και εκείνων

με λιγότερο ταλέντο είναι τεράστια. Ο τρόπος διαχείρισης των εργαζομένων είναι η πιο

σημαντική πηγή ανεύρεσης των περισσότερων με οργανωτικές ικανότητες και δυνάμεις. 

• Θα έχετε μια καλύτερη πιθανότητα της διατήρησης κορυφαίων ταλέντων. Προσοχή να

χάσουν καλύτερα το προσωπικό σας με τους ανταγωνιστές σας!

• Θα κάνουν λιγότερα λάθη στις  προσλήψεις. Η ποιότητα ενός  οργανισμού είναι,  πολύ

απλά, η ποιότητα του προσωπικού που διαθέτει.

• Οι  υπάλληλοί  σας  θα  αισθάνονται  θα  έχουν  αξία  και  ως  εκ  τούτου  θα  έχουν

περισσότερα κίνητρα.  Η ισχυρή κουλτούρα διαχείρισης ταλέντων καθορίζει  επίσης τον

τρόπο  με  τον  οποίο  οι  εργαζόμενοι   αξιολογούν  τις  οργανώσεις  τους  και  τους  χώρους

εργασίας, καθώς επίσης και το πόσο αυτοί αισθάνονται μέρος του πολιτισμού. 

• Θα αυξήσει την εμπιστοσύνη του προσωπικού στον οργανισμό σας. Αν οι εργαζόμενοι

διέπονται θετικά σχετικά με τις πρακτικές διαχείρισης ταλέντου του οργανισμού, είναι πιο

πιθανό  να  πιστεύουν  στο  όραμα  του  οργανισμού.  Το  αποτέλεσμα  είναι  ένα  εργατικό

δυναμικό που ασχολείται, δεσμεύεται και είναι αποφασισμένο να κάνει ό, τι είναι καλύτερο

για την εταιρεία στην οποία ανήκει. 



Πηγή : Bernadin & Russel, 2003

• Θεωρητική Επισκόπηση

Η «Διαχείριση ταλέντων» φαίνεται να είναι το βασικό θέμα για την προώθηση των στρατηγικών

διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων σε όλη την οργάνωση.

Το πρώτο ζήτημα που εξετάστηκε αφορούσε το τι ορίζεται ως ταλέντο σε μια επιχείρηση. Ταλέντο

ορίζεται  ως  ένας  εργαζόμενος  στέλεχος  που στο  μέλλον  μπορεί  να  αποδώσει  τα μέγιστα  στον

οργανισμό  και  να  αποτελέσει  το  πυρήνα  της  ηγεσίας  του.  Τα  στελέχη  που  έχουν  ιδιαίτερες

ικανότητες  όπως γνώσεις,  ηγετικές  ικανότητες  και  την προσωπικότητα και  να εξελιχθούν στην

ιεραρχία του οργανισμού.

Για μεγάλο διάστημα θα εργάζονται από την εποπτεία ενός έμπειρου στελέχους ώστε να μπορέσουν

όχι μόνο να κατανοήσουν τον τρόπο λειτουργίας της εταιρείας.

Η έρευνα δείχνει ότι οι πολυεθνικές αναγνωρίζουν την αξία των ταλέντων που όμως προτιμούν να

κάνουν τη διαχείριση. Έδειξε ότι η διαχείριση των ταλέντων στα πρώτα στάδια γίνεται από τα

τοπικά τμήματα Ανθρώπινου Δυναμικού ο εργαζόμενος που κρίνεται ως ΄΄ ταλαντούχος΄΄ θα πρέπει

να μεταβεί στο εξωτερικό ώστε να συνεχιστεί εκεί η εξέλιξή του.

Η Διαχείριση του Ταλέντου και η Οικονομική Κρίση: Κατά την διάρκεια της έντονης οικονομικής

κρίσης  οι  επιχειρηματικές  συνθήκες  έχουν  δυσκολέψει  αρκετά.  Ένα  από  τα  θέματα  που

προκύπτουν πλέον είναι η απόφαση των εταιρειών για το ποιοί πρέπει να αποχωρήσουν από αυτές.



Γράφημα :Η οικονομική κρίση και προσφορά ταλέντων

Οι προοπτικές και οι υποσχέσεις για την σταδιοδρομία,  την ανάπτυξη και για το πώς διοικείται

ταλέντο θα είναι περισσότερο παρά λιγότερο σημαντικές στο μέλλον. 

Οι διαφορετικές προοπτικές μπορούν να υλοποιηθούν διαφορετικά μέσω πρακτικών ανθρωπίνων

σχέσεων. 

Έχει γίνει η κυρίαρχο θέμα στια αρχές του εικοστού πρώτου αιώνα (Cascio&Aguinis 2008). Σχεδόν

κάθε έρευνα των στελεχών, επιβεβαιώνει αυτό το ενδιαφέρον, και οδηγεί ανεπτυγμένους τομείς

πρακτικής ή  υπάρχουσες περιοχές πρακτικής για την παροχή ταλέντο. 

Από τα αποτελέσματα  έρευνας που διεξήχθη διαπιστώθηκε ότι  οι εταιρείες χρειάζονται το ταλέντο

για να εφαρμόσουν  τις  στρατηγικές  τους,  ακόμη και  κατά την διάρκεια  της  κρίσης  και  ακόμη

περισσότερο  μετά  το  τέλος  της.  Η  προσέλκυση  ταλέντου  ως  αντίδραση  στον  οικονομικό

αναβρασμό είναι βέβαια μόλις η έβδομη προτεραιότητα των εταιρειών.

Ταυτόχρονα,  οι  επιχειρήσεις  πρέπει  να  λάβουν  υπόψη  τους  την  έλλειψη  συγκεκριμένων

ικανοτήτων, οι οποίες είναι δύσκολο να καλλιεργηθούν και να αντικατασταθούν και το είδος των

ικανοτήτων  που  είναι  απαραίτητο  για  την  μακροχρόνια  στρατηγική  τους,  έτσι  ώστε  να  τις

προστατεύσουν  κατάλληλα.  Επιπλέον,  οι  αυξημένες  αρμοδιότητες  χωρίς  πλάνο  μπορούν  να

οδηγήσουν στην οικειοθελή αποχώρηση ακόμα και εργαζομένων με υψηλή απόδοση.

Ο Goodman (2000) πιστεύει επίσης ότι τα ιδρύματα τώρα πρέπει να οργανώνονται έτσι ώστε να

αναδείξουν το ταλέντο και τις δυνατότητες που υπάρχουν μέσα τους οργανισμούς, να ενθαρρύνουν

τους ανθρώπους να αναλάβουν πρωτοβουλία και να τους δώσει την ευκαιρία να δείξουν τι μπορούν

να κάνουν. 

Μια άλλη οργάνωση είχε τρεις ορισμούς των ταλαντούχων ατόμων: ταλέντο ηγεσίας, το ταλέντο

τεχνογνωσίας και επιχειρηματικό ταλέντο. Αυτό επιτρέπει και πάλι στα άτομα να επικεντρωθούν

στην περιοχή της δύναμής τους.

Οι περισσότεροι οργανισμοί, ωστόσο, τείνουν να ορίσουν αναπτυξιακούς στόχους που εστιάζουν το



άτομο για  τους  τομείς  που επιδέχονται  την  βελτίωση ή έχουν  αδυναμίες  και  όχι  παίζοντας  σε

μεμονωμένες δυνάμεις, προκειμένου να κάνουν τους εργαζόμενους «καλύτερους» γύρω από όλα.

Έτσι η διαχείριση ταλέντων είναι μια οργάνωση-ευρεία, ολιστική στρατηγική για την πρόσληψη,

την κατάρτιση και τη διατήρηση κορυφή επιδόσεις των εργαζομένων.

Ενώ μερικοί  άνθρωποι  πιστεύουν ότι  αναφέρεται  σε διαχείριση όλων των εργαζομένων σε μια

εταιρεία, άλλοι πιστεύουν ότι αναφέρεται μόνο στα διευθυντικά στελέχη. 

Αυτή η μελέτη εξετάζει τους ακόλουθους παράγοντες: ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας, οι στρατηγικές

αποτελεσματικές  διαχείρισης  ταλέντων,  προσλήψεις,  οι  επενδύσεις  στην  εκπαίδευση  και  την

ανάπτυξη, την αποζημίωση και τα οφέλη, την ισορροπία οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, τον

πολιτισμό της την οργάνωση, την ηγεσία, την επικοινωνία, την εικόνα της εταιρείας, την αυτονομία

και την ενδυνάμωση, Gallup ελέγχων, τα προσωπικά αίτια, ο ρόλος των επικεφαλής Ανθρώπινου

Δυναμικού και των εποπτικών αρχών, των πολιτικών που σχετίζονται με την εργασία και το χρόνο,

την αξιολόγηση της απόδοσης και την ανάπτυξη της σταδιοδρομίας και ευκαιρίες ανάπτυξης. Δεν

υπάρχουν πρακτικές που δείχνουν τη σημασία και τη σπουδαιότητα της επιρροής της  όλα αυτά τα

παραπάνω ευρεία σημεία, διότι διαφορετικούς οργανισμούς να ορίσει διαφορετική έμφαση σε αυτούς

τους δείκτες, ανάλογα με τους καταλληλότητας που επηρεάζουν τη διατήρηση.

Γρά

φημα : Διαδικασία διαχείρισης καριέρας

6.1 Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΑΛΕΝΤΟΥ



Ο όρος ταλέντο αποτελεί μια έννοια, όλες οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναζητούν υποψηφίους

εργαζόμενους οι οποίοι όμως θα είναι ταλέντα. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε κάποιο ταλέντο, το οποίο

όμως θα πρέπει να το εξασκήσουμε και να το βελτιώνουμε συνέχεια για να μπορέσουμε κάποια

στιγμή να διακριθούμε (Cheese,2008)

Το ταλέντο έχει στόχους που τους εναρμονίζει με τους εταιρικούς. Ανεβάζει διαρκώς τον πήχη,

παίρνει πρωτοβουλίες, διακρίνει την ευκαιρία, αγκαλιάζει την αλλαγή, έχει σταθερά πολύ υψηλές

επιδόσεις και δίνει την προοπτική για επιτυχία σε ηγετικούς ρόλους.

Σύμφωνα  με  έρευνα  που έχει  γίνει,  όταν οι  εργαζόμενοι  είναι  πιστοί  στην επιχείρηση δηλαδή

παραμένουν σε αυτήν, καθώς πιστεύουν που τους θεωρούν ταλέντα θα έχουν καλή μεταχείριση και

πιθανότητα για επαγγελματική εξέλιξη(Ashridge,2006)

Δημιουργώντας ΄΄ φιλικό προς τα ταλέντα΄΄ Εταιρικό Περιβάλλον

Οι Michaels Handfield (2007), βασισμένοι σε μια μακροχρόνια έρευνα που διεξήγαγαν κατέληξαν

σε πέντε τομείς που χρειάζεται να εστιάσουν την προσοχή οι επιχειρήσεις.

• Δημιουργία κουλτούρας ταλέντων

• Πρόταση αξίας για τους εργαζομένους

• Αναδόμηση της στρατηγικής των προσλήψεων

• Ανάπτυξη ταλέντων μέσα στον οργανισμό

• Αναγνώριση και διαφοροποίηση των ανθρώπων

1.Δημιουργία κουλτούρας ταλέντων : Η αποτελεσματική διαχείριση ταλέντων απαιτεί την αλλαγή

του τρόπου σκέψης ενός οργανισμού και να πειστεί σε ταλέντα που μπορούν να βοηθήσουν τον

οργανισμό να πετύχει τους στόχους του.

2.Πρόταση αξίας για τους εργαζομένους: Αρκετές επιχειρήσεις διατυπώνουν μια πρόταση αξίας για

τους  πελάτες  τους.  Αντίθετα,  ελάχιστες  ασχολούνται  με  τη  διερεύνηση  και  τη  διατύπωση  των

λόγων για τους οποίους θα τους επιλέξουν οι ταλαντούχοι εργαζόμενοι. Τα αποτελέσματα έδειξαν τι

τους κάνει να επιλέγουν μια εταιρία για να εργαστούν και τι τους κάνει να παραμείνουν σε αυτήν :

- Ενδιαφέρουσα και προκλητική εργασία

- Δυνατότητα εξισορρόπησης εργασιακής και προσωπικής ζωής

-  Ικανή διοίκηση

 - Ανάληψη καθηκόντων

- Αναγνώριση και επιβράβευση για την ατομική συνεισφορά

 - Ευκαιρίες εξέλιξης της καριέρας

3.Αναδόμηση  της  στρατηγικής  των  προσλήψεων:  Η  στρατηγική  των  προσλήψεων  για  τους



περισσότερους οργανισμούς έχει την αναζήτηση του υποψηφίου.

4.Ανάπτυξη ταλέντων μέσα στον οργανισμό:  Εκτός  από την προσέλκυση και  την πρόσληψη, η

ανάπτυξη  ταλαντούχων  στελεχών  συνεισφέρει  τόσο  στη  διατήρηση  των  ικανών  και  στην

προσέλκυση ταλαντούχων.

5.Αναγνώριση  και  διαφοροποίηση  των  ανθρώπων:  Η  διαχείριση  των  ταλέντων  αναγνωρίζεται.

Πολλές εταιρίες δεν γνωρίζουν με ακρίβεια ποιοι είναι οι καλύτεροι,  οι μέτριοι και οι λιγότερο

ικανοί εργαζόμενοι, οπότε δεν μπορούν να έχουν ικανοποιητικά αποτελέσματα.

Με  τη  σωστή  διαχείριση  εταιρικού  περιβάλλον  αυξάνονται  οι  πιθανότητες  ανάπτυξης  του

οργανισμού και μειώνονται τα πιθανά εμπόδια. Η σωστή διαχείριση εταιρικού περιβάλλοντος που

προωθεί την ενθάρρυνση του ανθρώπινου δυναμικού για μια κοινή και παραγωγική εργασία. 

6.2 Διαχείρισης Ταλέντων: Οι ειδικές προκλήσεις των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων 

Στο χώρο των πολυεθνικών οι επιτυχημένες και γνωστές επιχειρήσεις έχουν καταφέρει να έχουν

διάρκεια στην επιτυχία τους με το να αναπτύσσουν στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων. Στόχος είναι

να υπάρχει μια συνεχής ροή ταλέντων από κάτω προς τα πάνω.

1. Η διαχείριση ταλέντου στις ΜΜΕ είναι διαφορετική από ό, τι στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

Αυτές  αντιμετωπίζουν  κάποιους  περιορισμούς  που  δεν  είναι  ένα  ζήτημα  σε  μεγαλύτερες

επιχειρήσεις,  όπως  έλλειψη  εμπειρογνωμοσύνης,  αλλά  έχουν  ισχυρά  πλεονεκτήματα,  όπως  να

ασχολούνται με το ταλέντο , περίπτωση προς περίπτωση. 

2. Διαφορετικές επιχειρήσεις, όπως αποδεικνύεται από τις μελέτες περιπτώσεων, έχουν διαφορετικά

μονοπάτια για την επιτυχία στον τομέα της διαχείρισης ταλέντων. 

3. Η διατήρηση και ανάπτυξη ταλέντο είναι μια μεγαλύτερη πρόκληση από ό, τι η προσέλκυση και

η επιλογή των ταλέντων. 

4. Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο αρκετά μικρές επιχειρήσεις (π.χ. 300 εργαζόμενοι) δεν

μπορούν να έχουν εξειδικευμένες διαδικασίες ταλέντου διαχείρισης. 

Οι μικρότερες επιχειρήσεις μπορεί να γνωρίζουν ότι η προμήθεια είναι σημαντική, για παράδειγμα,

αλλά να μην έχουν πολύ εξειδικευμένη εμπειρία στο αντικείμενο. 

Η  διαχείριση  ταλέντων  είναι  ένα  σύνολο  εργαλείων  και  τεχνολογιών  που  βοηθούν  τους

οργανισμούς να παίρνουν καλές αποφάσεις για το ταλέντο. 



Γράφημα: Στοιχεία διαχείρισης ταλέντου

Μια σημαντική πρόκληση για τις εταιρίες είναι εστιάζονται απόκτηση – διορισμό-ανάπτυξη και

διακράτηση  ταλέντων,  σε  μια  εποχή  που  τα  ταλέντα  είναι  σπάνια.  Αυτό  σημαίνει  ότι  πολλές

περιπτώσεις το στέλεχος μπορεί να έχει όλες εκείνες τις προδιαγραφές που εντοπίζονται σε ένα

ταλέντο αλλά η έλλειψη ευελιξίας να μην επιτρέψουν την ανάπτυξη του ΄΄ ταλέντου΄΄ μέσω των

απαραίτητων μετακινήσεων εντός του οργανισμού αλλά και των προγραμμάτων ανάπτυξης. Για το

λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντική η σωστή διαχείριση των ταλέντων (Roberts ,1998)

 Συνεπώς, ακόμα και σε σταθερά αναπτυσσόμενους οργανισμούς, είναι πλέον δύσκολο για τους

εργοδότες να υπόσχονται ευκαιρίες εξέλιξης στους υπαλλήλους τους.  Για αυτό, πολλές εταιρίες

εντάσσουν προγράμματα, τα οποία διδάσκουν στους εργαζόμενους το πώς να διαχειρίζονται την

καριέρα τους με έμφαση σε αυτούς που αποτελούν τα ΄΄ ταλέντα΄΄ της επιχείρησης ώστε στο τέλος

να παραμείνουν μόνο όσοι αξίζουν.

6.3 Διαχείριση ταλέντων σε έναν οργανισμό

Τα τελευταία χρόνια, το ζήτημα της διατήρησης των ταλέντων δεν έχει απασχολήσει ιδιαίτερα τις

εταιρίες, γιατί το κλίμα αποτρέπει τους εργαζόμενους από την αναζήτηση για αλλαγή εργασίας.

(Scullion,1994)

Στη σημερινή εποχή που το ανθρώπινο δυναμικό μπορεί να κάνει τη διαφορά, τα ταλέντα είναι

εκείνα τα άτομα που κάνουν τη διαφορά στην απόδοση μιας επιχείρησης. 

Η Διαχείριση των ταλέντων αναφέρεται στην προσέλκυση, αναγνώριση και ανάπτυξη. (Tarique ,



Schuler,2010).

Γράφημα : Κίνητρα παραμονής των ταλέντων στις επιχειρήσεις

6.4 Η αναγνώριση της προσφοράς των ταλέντων στον οργανισμό

Στις μέρες μας οι επιχειρήσεις λειτουργούν σε ένα εξαιρετικά ανταγωνιστικό περιβάλλον. Βασικοί

στόχοι είναι η ανάγκη για δημιουργία ανταγωνισμού αλλά και η εξεύρεση των ανθρώπων που θα

βοηθήσουν την επιχείρηση να μπορέσει να αναπτυχθεί με τις ανάγκες της αγοράς.

Για  το  λόγο  αυτό  χρειάζονται  οι  επιχειρήσεις  να  αναζητούν  τα  καλύτερα  στελέχη.   Όταν

αναφερόμαστε στο ταλέντο εννοούμε το στέλεχος πάνω στο οποίο μπορεί να βασιστεί η επιχείρηση

για την ανάπτυξη ή για τη διαχείριση. Oι Burbach & Royle (2010) αναφέρονται στο γεγονός ότι

στη σύγχρονη οικονομία της γνώσης οι πολυεθνικές επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από στελέχη με

εξειδικευμένες  γνώσεις  και  ταλέντα  που  θα  δώσουν  σε  αυτές  τις  επιχειρήσεις  μοναδικά

ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα.

6.5 Η διαχείριση της καριέρας των ταλέντων στους οργανισμούς

Η  διαχείριση  ταλέντων,  έχει  καθιερωθεί  τα  τελευταία  χρόνια  ως  μία  από  τις  πιο  σημαντικές

λειτουργίες  της  διοίκησης  του  ανθρώπινου  δυναμικού  (Oakes,2006).  Τα  τελευταία  χρόνια

παρουσιάζονται ραγδαίες εξελίξεις στη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα. Τα γεγονότα και οι ταχείς

ρυθμοί ανάπτυξης, διεθνοποίησης και ο έντονος ανταγωνισμός απαιτούν γρήγορες αποφάσεις οι

οποίες θα ενέχουν και θα περικλείουν υψηλό βαθμό εμπειρίας, γνώσης και αποτελεσματικότητας. 

Η ανάπτυξη των ταλέντων και η διαχείριση της καριέρας τους από τι στιγμή που θα εισέλθουν στην

επιχείρηση ως και τη στιγμή που η καριέρα τους θα κορυφωθεί. 

Αυτά τα μοντέλα,  τα οποία έγιναν γνωστά ,  υποστηρίζονταν από το οικονομικό και εργασιακό

περιβάλλον  της  εποχής,  το  οποίο  χαρακτηρίζονταν  από  την  εισαγωγή  νέων  τεχνολογιών.



(Sullivan,2007)

Εκτός από τις περιβαλλοντικές αλλαγές, οι άνθρωποι αλλάζουν την στάση και τη συμπεριφορά

τους  σε  συνάρτηση  άλλων  παραγόντων.  Η  αλλαγή  των  οικογενειακών  δομών,  ο  αυξανόμενος

αριθμός  εργαζομένων  αποτελούν  παράγοντες  που  οδηγούν  τους  εργαζομένους  σε  αναζήτηση

εναλλακτικών τρόπων κάλυψης των αναγκών τους για προσωπική ανάπτυξη και μάθηση. Αυτό

βέβαια να λειτουργεί  προς  το όφελος των εργαζομένων αλλά σε μεγάλο βαθμό έχει  αρνητικές

συνέπειες για τις επιχειρήσεις.

Στις μέρες μας, τα άτομα κατευθύνουν τις επιλογές τους βάσει των επιθυμιών τους και λιγότερο

βάσει των πρακτικών διαχείρισης καριέρας. Για αυτό το λόγο τα στελέχη πρέπει να αποφασίζουν

από μόνα  τους  με  τη  στήριξη  της  εταιρίας  για  τον  τρόπο  που  θα  αναπτυχθούν  έτσι  ώστε  να

αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα και τα χαρίσματα τους.

Γράφημα : Ύπαρξη ταλέντων

6.6 Ο ρόλος της συμπεριφοράς των εργαζομένων στη διαχείριση ταλέντων

Ο  απώτερος  στόχος  της  διαχείρισης  ταλέντων  είναι  η  βελτίωση  των  επιχειρηματικών

αποτελεσμάτων.

Παράγοντες  εκτός  του  ελέγχου  της  οργάνωσης  περιλαμβάνουν  τα  πράγματα  όπως  τη

δραστηριότητα  των  ανταγωνιστών,  η  οικονομική  αγορά  συνθήκες,  ή  κρατική  νομοθεσία.

Παράγοντες που βρίσκονται υπό τον έλεγχο του οργανισμού περιλαμβάνουν τα πράγματα όπως

επιχειρηματικό  στρατηγική,  την  οργανωτική  δομή,  ή  στο  χώρο  εργασίας  πολιτικών.  Ένας

παράγοντας  που  οι  εταιρείες  μπορούν  να  επηρεάσουν  ότι  έχει  σημαντικές  επιπτώσεις  στην

επιχειρηματική  αποτελέσματα  είναι  η  συμπεριφορά  των  υπαλλήλων  τους.  Ευθυγράμμιση

συμπεριφορές των εργαζομένων με επιχειρηματικές ανάγκες της εταιρείας είναι ο βασικός στόχος



της διαχείρισης ταλέντου.

Πρακτικές διαχείρισης ταλέντων, αν επικεντρώνεται στην στελέχωση, την αποζημίωση, διαχείρισης

των  επιδόσεων,  ή  την  εξέλιξη  της  σταδιοδρομίας  όλοι  μοιράζονται  τον  ίδιο  στόχο  της

ευθυγράμμισης συμπεριφορές των εργαζομένων για την υποστήριξη της εταιρείας επιχειρηματικές

στρατηγικές  και  στόχους.  Αλλά  οι  πρακτικές  διαχείρισης  ταλέντων  δεν  επηρεάζουν  άμεσα  τη

συμπεριφορά των εργαζομένων.  

Οι οργανισμοί θα πρέπει επίσης να έχουν συνεχή ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εργαζομένων από

τη  διενέργεια  σχετικών  προπονήσεις  για  τους  εργαζόμενους.  Ο  ερευνητής  πρότεινε  ότι  μια

συγκριτική μελέτη για τις ίδιες μεταβλητές να πραγματοποιηθεί σε άλλους οργανισμούς και η 

ίδιες  μεταβλητές  πρέπει  να μελετηθεί  κατά τη διάρκεια  μιας  χρονικής  περιόδου για τη δοκιμή

ισχύος. ο ερευνητής κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι οργανώσεις θα πρέπει να δεσμευτεί και να

υποστηρίξει μια περιέργεια να μάθετε μεταξύ των εργαζομένων. 

Επιπλέον, σύμφωνα με την de Chernatony και Cottam (2008), ο πολιτισμός της οργάνωσης είναι

ένα ισχυρό οδηγό της συμπεριφοράς των εργαζομένων. 

Δέσμευση των εργαζομένων είναι το κλειδί για τη διατήρηση των ταλέντων (Glen, 2006).

Διαχείριση  ταλέντων  είναι  η  συστηματική  προσπάθεια  για  την  πρόσληψη,  να  αναπτύξουν  και  να

διατηρήσουν υψηλή παραγωγικότητα και προακτέοι άτομα (Davies&Davies, 2010).

ï, · Να καθοριστεί η σχέση μεταξύ της διαχείρισης ταλέντου και δέσμευση των εργαζομένων. 

ï, · να καθορίσουν τη σχέση μεταξύ του πολιτισμού και της οργάνωσης των εργαζομένων 

σύμπλεξη. 

Το πλαίσιο επιχειρεί να εξηγήσει τη σχέση μεταξύ ταλέντο διαχείρισης, οργανωσιακή κουλτούρα

και  δέσμευση  των  εργαζομένων.  όταν  οι  οργανώσεις  απασχολούν,  να  αναπτύξουν  και  να

διατηρήσουν ταλαντούχων εργαζομένων που αγαπάμε τις αξίες  ,  πεποιθήσεις  και τους κανόνες,

τότε ο οργανισμός θα είναι σε θέση να επιτύχει τη δέσμευση των εργαζομένων εκτίθενται μέσω της

επιπλέον ενέργεια, την προσοχή και τη σκέψη ότι οι εργαζόμενοι τίθενται σε την απόδοσή τους.

Καλύτερες επιδόσεις διευθυντής χρησιμότητα, την καλύτερη απόδοση κοινής ωφέλειας, καθώς και

κάθε εργαλείο που σημειώσει σημαντική πρόοδο προς την οικονομική βιωσιμότητα. Επιλαχόντες

ήταν επίσης αναγνωρισμένος. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να ενθαρρύνει την απλούστευση, 

τα κίνητρα, τη συμμετοχή, τη μετατροπή, την ιεράρχηση. 

6.7 Διαχείριση Ταλέντων και Δέσμευση των Εργαζομένων

Κυρίως με βάση την ικανότητα να διαχειρίζεται η ίδια (Kennedy&Daim 2007). Πολλές εταιρείες



θα  καθοδηγήσει  κανονικά  τους  υπαλλήλους  τους,  ενώ  την  κατάρτισή  τους  σε  μια  τέτοια

κατεύθυνση που μπορεί να θεωρηθεί σημαντική για τη λειτουργία και την επιτυχία. πιο αξιόπιστη

ενίσχυση  δέσμευση  των  εργαζομένων  δεδομένου  ότι  δημιουργεί  μια  συγκράτηση  πλούσια

οργάνωση που προσελκύει,  δραστηριοποιείται και δημιουργεί διαρκή αφοσίωση μεταξύ των πιο

ταλαντούχων  εργαζομένων  (Devi,  2009).  Δεύτερο  και  εξίσου  σημαντικό  είναι  ότι  παρέχει  μια

αξιόπιστη λύση που αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την αξία του εν λόγω εργαζομένου υπό το φως της

απόδοσης, τη φύση και την αξιοπιστία τόσο της εταιρίας όσο ο εργαζόμενος(Gebauer, 2006). 

Σύμφωνα με Wellins,  Bernthal  και Phelps (2009),  Οι επιχειρήσεις  και οι  οργανισμοί  πρέπει να

προσλάβει  υπαλλήλους  που  ταιριάζουν  με  τις  απαιτήσεις  της  θέσης  εργασίας,  δηλαδή  με  το

δικαίωμα  ταλέντο,  την  ανάπτυξη  τους  σε  ηγέτες  με  τις  σωστές  δεξιότητες,  και  να  παρέχουν

υποστήριξη 

Επιπλέον, εργαζόμενοι θέλουν θέσεις εργασίας που αξίζουν τον κόπο και που τους εμπνέουν. Ως εκ

τούτου, η οργάνωση πρέπει να αναλάβουν τη διαχείριση ταλέντων η οποία περιλαμβάνει  

θέσεις που συμβάλλουν στην οργάνωση πρέπει να διασφαλίσει ότι χρησιμοποιεί μια συνεχή και

ολοκληρωμένη διαδικασία για την πρόσληψη, την κατάρτιση, τη διαχείριση και την αποζημίωση

των εργαζομένων και να κρατήσει τους εργαζόμενους  ενημερώθηκαν για πώς διαχειρίζονται το

ταλέντο  τους.  Αύξηση της συμβολής των ατόμων,  των ομάδων, των ομάδων εργασίας  για την

αύξηση  της  προσαρμοστικότητα,  τη  μάθηση,  την  καινοτομία  και  την  εμπλοκή.  Με  τον

πολλαπλασιασμό και  τη διαχείριση  το  ταλέντο,  οι  οργανισμοί  μπορούν να δημιουργήσουν  ένα

βιώσιμο μακροπρόθεσμο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σύγκριση με άλλες οργανώσεις, και είναι

σημαντικά  πιο  πιθανό  να  επιτύχουν  υψηλά  ασχολούνται  με  τους  εργαζόμενους  (Brouweretal.,

2010). 

Στελέχη και διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού επικεντρώθηκαν στην βασική διαχείριση-απόκτηση,

μίσθωση και τη διατήρηση ταλαντούχων εργαζομένων ταλέντο. Αλλά, για να οδηγήσει τα βέλτιστα

επίπεδα επιτυχίας, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να έχει υψηλή απόδοση των εργαζομένων

ευθυγράμμιση στόχος είναι ένα ισχυρό εργαλείο διαχείρισης που όχι μόνο αποσαφηνίζει ρόλους

εργασίας  για  μεμονωμένους  εργαζόμενους,  αλλά  αποδεικνύει  επίσης  εν  εξελίξει  αξία  των

υπαλλήλων σας στην οργάνωση.

Για να οδηγήσετε την επιτυχία, οι ηγέτες των επιχειρήσεων πρέπει να κάνουν ό, τι μπορούν για να

ξεπεραστούν τα οργανωτικά σιλό που εμποδίζουν τη ροή των πληροφοριών σε όλη την οργάνωση.

Για τις εταιρείες να εκτελούν ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευελιξία, η γνώση και η εμπειρία πρέπει

να είναι άμεσα διαθέσιμα ή, ακόμα καλύτερα, προληπτικά παραδοθεί - στους σωστούς ανθρώπους

τη σωστή στιγμή. Σε πολλές περιπτώσεις, η καινοτομία που απαιτείται για να ανταποκριθεί.

Αυτό επιτρέπει στους διαχειριστές να κάνουν συνεπή, ποσοτικός δίκαιες αποφάσεις, αποφεύγοντας



έτσι  ακατάλληλη  αποζημίωση.  

Αντιμετώπιση των αναγκών κάθε ατόμου στην οργάνωση θα δημιουργήσει ένα ιδιαίτερα δραστήριο

προσωπικό  που  προσπαθεί  για  το  καλύτερο  στο  σύνολό  της.  

Με τη μέτρηση των βασικών παραγόντων που σηματοδοτούν τη διαφορά μεταξύ επιτυχίας και

αποτυχίας  σε συγκεκριμένες  θέσεις  εργασίας,  ο  οργανισμός σας  θα είναι  σε θέση να θέσει  το

σωστό  πρόσωπο  σε  κάθε  θέση,  που  τους  επιτρέπει  να  χρησιμοποιούν  τα  ταλέντα  τους,  χωρίς

περιορισμούς. Οι επιχειρήσεις που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό τους γνωρίζουν ότι η στρατηγική

διαχείριση ταλέντων είναι  απαραίτητη για την οικοδόμηση του δικαιώματος  εργατικό δυναμικό

απαραίτητο για την ακριβή εκτέλεση των επιχειρήσεων. Στελέχη χρήση και διαγνωστικά εργαλεία

για να προχωρήσουμε πέρα από γενικότητες σε λεπτομερείς αναλύσεις των οδηγών απόδοση του

εργατικού δυναμικού(Cappelli 1999). 

Γράφημα: Ο ρόλος των ταλέντων στη βελτίωση της απόδοσης

6.8 Εφαρμογή των αναπτυξιακών μέτρων και διατήρηση ταλέντων

Διαχείριση  ταλέντων  δεν  περιορίζεται  μόνο  στην αναγνώριση του  ταλέντου  των  εργαζομένων,

περιλαμβάνει επίσης προσπάθειες για να διατηρήσει ταλαντούχα άτομα στην οργάνωση και την

προώθησή  τους  σε  βασικές  λειτουργίες  κατάλληλο  για  τις  δεξιότητες  υψηλού  επιπέδου  τους.

Ιδιαίτερα  όσον  αφορά  το  σχεδιασμό  της  διαδοχής,  σε  διεθνές  επίπεδο  λειτουργίας  οργανισμοί

πρέπει να εξετάσει: 

1.  Ένα  σημαντικό  αριθμό  ατόμων  από  κάθε  κουλτούρα  στην  οποία  η  εταιρεία  λειτουργεί  ή

προτίθεται για να λειτουργήσει χρειάζεται στην πισίνα διαδοχή. 

2. Τα πρόσωπα που ισχύουν για τις βασικές λειτουργίες πρέπει ίση ευκαιρίες Ανεξάρτητα 

του  τους  πολιτιστικός  φόντο.  Αν  ταλαντούχων  εργαζομένων  σε  ξένες  μονάδες  της  εταιρείας

συνειδητοποιήσουν  ότι  έχουν  μικρή  ευκαιρία  να  κινηθεί  προς  τα  επάνω  είναι  πιθανό  να

αποχωρήσει από την οργάνωση.



Πρώτον,  έχουμε  περιγράψει  τα  θέματα  που  σχετίζονται.  Δεύτερον,  έχουμε  αναπτύξει  ένα

εννοιολογικό  πλαίσιο  των  παγκόσμιων  στρατηγικών  και  πρακτικών  σε  πολυεθνικές  από  τις

αναδυόμενες  οικονομίες.  Αυτό  παρέχει  διευθυντικές  γνώσεις  και  καθοδήγηση  στα  κίνητρα,

στρατηγικές  ευκαιρίες  και  τους  περιορισμούς  στη  διασυνοριακή  διακρατική  μεταφορά  των

πολιτικών και των πρακτικών .Όπως αναφέρθηκε πριν, "υπάρχει σχετικά μικρή έρευνα σχετικά με

τη  διεθνοποίηση  των  αναδυόμενων  επιχειρήσεων  της  οικονομίας,  είτε  σε  άλλες  αναδυόμενες

οικονομίες ή σε ανεπτυγμένες οικονομίες" (Wright, Filatotchev, Hoskisson, & Peng, 2005).

Αντιπαραβάλλουν διαφορετικές  προσεγγίσεις  για  τη μεταφορά των πρακτικών απασχόλησης σε

πολυεθνικές και υποστηρίζουν μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που εστιάζει στις σχέσεις μεταξύ

αγορών και ιδρυμάτων από τη μία πλευρά και των υλικών συμφερόντων των φορέων από την άλλη.

Το κύριο θέμα της διαχείρισης ταλέντων ή πρόκλησης ήταν αξίας του εμπορικού σήματος ή την

αναγνώριση της εταιρείας σε όλο τον κόσμο, που ήταν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που

προσδιορίζονται από τους διευθυντές ανθρώπινου δυναμικού

Εννοιολογικό πλαίσιο μας υιοθετεί μια ευρεία προσέγγιση, εξετάζοντας τους βασικούς παράγοντες,

όπως οι πολιτισμικές διαφορές, θεσμικές διαφορές, οργανωτικές διαφορές και την αλληλεπίδραση

μεταξύ τους (Schuler, Budhwar, & Florkowski, 2002) .

Γράφημα : Απόδοση με τα προγράμματα ανάπτυξης

Εταιρείες  συχνά  δυσκολεύονται  να  καταλάβουν  πού  να  κάνουν  επενδύσεις  στον  τομέα  της

διαχείρισης ταλέντου, ειδικά όταν η απόδοση μπορεί να μην είναι άμεσα μετρήσιμη ή προφανή.

Ειδικότερα, θα πρέπει να εξετάσουμε: 



• Γιατί διαχείριση ταλέντων είναι κρίσιμη για την επιτυχία των επιχειρήσεων με δεδομένη τη

σημερινή ταλέντο τοπίο 

• Πώς  να  αναπτύξει  ένα  πλαίσιο  για  να  σκεφτόμαστε  την  ολοκληρωμένη  διαχείριση

ταλέντων 

• Εκτιμήσεις  και  τα αποτελέσματα της  έρευνας  που μπορούν να συμπεριληφθούν σε μια

επιχειρηματική υπόθεση διαχείριση ταλέντων 

• συμμετέχοντες ενέργειες μπορεί να πάρει για να χτίσει ή να βελτιώσουν το επιχειρηματικό

ενδιαφέρον για επενδύσεις ταλέντο 

Από  την  πρόσληψη,  κατάρτισης  και  συνεργασίας,  για  τη  διαχείριση  των  επιδόσεων,  την

αποζημίωση, τον προγραμματισμό της διαδοχής εξουσιοδοτεί μια διάρκεια ζωής της μάθησης και

της  ανάπτυξης  που  είναι  θεμελιώδους  σημασίας  για  την  ανάπτυξη  των  εργαζομένων  και  των

οργανώσεων.

Πρώτον, αρχίζουμε με τη σύλληψη της παγκόσμιας διαχείρισης ταλέντων και να συζητήσουν την

εξέλιξη του τομέα όσον αφορά τις τρέχουσες συζητήσεις γύρω από τον ορισμό και τα όρια της

διαχείρισης ταλέντων. Δεύτερον, έχουμε εντοπίσει και συζητήσουν τα προγράμματα οδήγησης των

παραγόντων που διαμορφώνουν το πεδίο της παγκόσμιας διαχείρισης ταλέντων.  Τρίτον, συζητάμε

τα  θέματα  της  παγκόσμιας  διαχείρισης  ταλέντων  που  σχετίζονται  με  την  προσέλκυση,  την

ανάπτυξη, τη διατήρηση και την κινητοποίηση των ταλέντων.  Τέταρτον, θα ολοκληρωθεί με μια

συζήτηση  για  τις  μελλοντικές  κατευθύνσεις  για  ακαδημαϊκούς  και  επαγγελματίες  για  την

παγκόσμια διαχείριση ταλέντων. 

Η παγκόσμια διαχείριση ταλέντων έγινε ευρέως αποδεκτή από τους επαγγελματίες ανθρώπινου 

δυναμικού, συμβούλων επιχειρήσεων και επαγγελματικών ενώσεων (π.χ., Boston Consulting 

Group,McKinsey & Company, Hay Group, Watson Wyatt Worldwide, Heidrick και αγώνες, Korn / 

Ferry, Lominger International, Εταιρεία Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού , η Παγκόσμια 

Ομοσπονδία Ατόμων Συνδέσμων διαχείρισης, Manpower Inc., Economist Intelligence Unit, The 

Chartered Institute of Personnel και Ανάπτυξης, το αμερικανικό Συμβούλιο για τη Διεθνή 

Προσωπικού).



Γράφημα : Αρχές Πρακτικές Διαδικασίες

6.9 Ταλέντα

Το πρώτο ζήτημα που εξετάστηκε αφορούσε το τι ορίζεται ως ταλέντο σε μια επιχείρηση. Ταλέντο

ορίζεται  ως  ένας  εργαζόμενος-στέλεχος  που στο  μέλλον  μπορεί  να  αποδώσει  τα  μέγιστα  στον

οργανισμό και να αποτελέσει το πυρήνα της ηγεσίας του. Σε πολλές περιπτώσεις ταλέντα ορίζονται

τα  στελέχη  που  έχουν  ιδιαίτερες  ικανότητες  όπως  γνώσεις,  ηγετικές  ικανότητες  και  την

προσωπικότητα να μπορούν να εξελιχθούν μέσα στην ιεραρχία του οργανισμού.

Το δεύτερο ζήτημα αφορούσε το πώς συμπεριφέρεται ο οργανισμός στα ΄΄ Ταλέντα΄΄ σε διεθνές

επίπεδο. Στις εταιρίες για μεγάλο διάστημα θα εργάζονται υπό την εποπτεία ενός στελέχους ώστε

να  μπορέσουν  όχι  μόνο  να  κατανοήσουν  τον  τρόπο  λειτουργίας  της  εταιρίας  αλλά  και  να

αξιολογηθούν ώστε στη συνέχει πώς θα συνεχίσει. Σε πολλές επιχειρήσεις αναφέρθηκε ότι ταλέντο

είναι ένα άτομο που πέρα από τις δεξιότητες θα πρέπει να έχει και την διάθεση να εργαστεί σε

διεθνές περιβάλλον.

6.10 Ανάπτυξη Ταλέντων

Η έρευνα στον τομέα αυτό μπορούν γενικά να ταξινομηθούν σε δύο τομείς: τη διαδικασία ταλέντο

ανάπτυξη και την παγκόσμια ανάπτυξη ηγεσίας. 

Διαδικασία  Ανάπτυξης  Ταλέντων:  Η  διαδικασία  ανάπτυξης  ταλέντων  μπορεί  να  οριστεί  με

διάφορους  τρόπους,  αλλά  είναι  η  διαδικασία  που  περιλαμβάνει  τέσσερις  ευρείς  τομείς

(Garavan&Carbery, 2012): 



• Αναγνώριση

• Σχεδιασμός (τι ικανότητες να αναπτύξουν, σε ποια ταχύτητα, και για πόσο καιρό) 

• Αξιολόγηση (ποια αναλυτικά εργαλεία για να χρησιμοποιήσει για τη μέτρηση της

αποτελεσματικότητας) Και , 

• Οργανωτική Υποστήριξη ( τι υποστήριξη μπορεί TopManagement παρέχει). 

Διατηρώντας το ταλέντο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που εμποδίζουν

• ταλαντούχους  εργαζόμενους  να φύγουν από την οργάνωση. Η έρευνα στον τομέα αυτό

μπορούν να ομαδοποιηθούν σε δύο κατηγορίες: Αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης

και επαναπατρισμού. 

• Αποτελεσματικές στρατηγικές διατήρησης

Ικανοποίηση από την εργασία και το πάθος για τη δουλειά που κάνουν διαδραματίζουν σημαντικό

ρόλο.

• Ταλέντο  Ε  ngagement.  Αυτό  είναι  μια  τεράστια  έκταση  της  έρευνας  που  δείχνουν  οι

εργαζόμενοι  είναι πιο ενεργά με την εργασία και την οργάνωσή τους είναι πιθανό να έχουν

μεγαλύτερη ικανοποίηση από την εργασία, έχουν θετική γνώμη του εργοδότη τους, είναι

λιγότερο πιθανό  να φύγει, έχουν μεγαλύτερη αφοσίωση των πελατών , και να έχουν υψηλά

επίπεδα απόδοσης ( Lockwood, 2007). 

• Εξέλιξη. Οργανισμοί  που  παρέχουν  σχεδιασμό  της  σταδιοδρομίας  σε  ταλαντούχους

εργαζόμενους  είναι  πιο  πιθανό  να  δούμε  ένα  χαμηλό  επίπεδο  των  εθελοντικών  κύκλου

εργασιών. Όταν οι εργαζόμενοι έχουν μια καλή κατανόηση του τους σταδιοδρομία και τη

διαβεβαίωση  ότι  ο  οργανισμός  τους  εκτιμά  την  ανάπτυξή  τους,  μπορούν  να  είναι  πιο

συνδεδεμένη με το έργο και τους οργάνωση 

• Κατάρτισης . Παρέχουν εργασία ή ειδική επαγγελματική κατάρτιση (σε σχέση με τη γενική

κατάρτιση) που παρέχει τις δεξιότητες που είναι λιγότερο μεταφερθούν σε άλλο οργανισμό. 

• Κουλτούρα διαχείρισης ταλέντων  . Δείξτε στους εργαζόμενους ότι η διαχείριση ταλέντων

είναι προτεραιότητα για όλους τους εργαζόμενους, και επιβράβευση των διαχειριστών για

τη βελτίωση ταλέντο ( Schuler  , 2011 ) . 

6.11 Κινητοποίηση Talent

Κινητοποίηση ταλέντο περιλαμβάνει όλες τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τη μετακίνηση

ταλαντούχων εργαζομένων σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές. Η έρευνα στον τομέα αυτό μπορεί να

είναι οργανώσεις σε δύο τομείς: Παγκόσμια Κινητικότητα και το ταλέντο ροής. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://www.shrm.org/about/foundation/products/Documents/Global%2520TM%2520Lit%2520Review-FINAL.docx&usg=ALkJrhhGZclcGJnf6Q5AR9LjbL5mDS0mUw


Η  παγκόσμια  κινητικότητα  .  Η  περιοχή  στο  πλαίσιο  της  παγκόσμιας  διαχείρισης  ταλέντων

αναφέρεται στη διαχείριση του πιο ταλαντούχων εργαζομένων που αποστέλλονται σε  αποστολές.

Η παγκόσμια διαχείριση ταλέντων είναι ένα πεδίο γέφυρα, που σημαίνει ότι είναι τόσο οδηγείται

θεωρία και ρεαλιστική (Tarique & Schuler, 2010).

Διαχείριση  ταλέντων βοηθά τον οργανισμό για τον εντοπισμό διαδοχής  και  το ταλέντο  χάσμα.

Χάσμα  ταλέντου  ανοίγει  την  πόρτα  για  νέες  προσλήψεις,  προσελκύοντας  το  μέλλον  των

εργαζομένων. Διαχείριση ταλέντων αναπτύσσει την ικανότητα του ταλαντούχου εργαζομένου ώστε

να μπορέσουν να συνεχίσει να ασχολείται με τα έργα τους για να παράγουν τη μέγιστη δυνατή

απόδοση. Ο κύριος στόχος της διαχείρισης ταλέντων είναι η έλξη, την ανάπτυξη, τη διατήρηση, την

ανάπτυξη και αξιοποίηση του ταλέντου και της εφαρμογής της στην συγχώνευση ταλέντο και τη

διαχείριση  από  κοινού  να  βοηθήσει  στην  αποτίμηση,  την  ενίσχυση  και  τη  διατήρηση  ενός

οργανισμού πολύτιμο ταλέντο. 

Η πρόκληση της  ενσωμάτωσης  ενός  αποτελεσματικού  και  αποδοτικού  συστήματος  διαχείρισης

ταλέντων. Κάθε καλή επιχειρηματική στρατηγική πρέπει να περιλαμβάνουν το πεδίο εφαρμογής

και μεθοδολογία για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων της ομάδας τους. Ταλέντο νοημοσύνη είναι ένα

αυξανόμενο  υποσύνολο  Ολοκληρωμένης  Διαχείρισης  Ταλέντων.  Ολοκληρωμένη  διαχείριση

ταλέντων  είναι  ένα  ολοκληρωμένο  σύστημα  για  την  ευθυγράμμιση  τους  ανθρώπους  να  το

στρατηγικές στόχους και τις αξίες του οργανισμού. Απόκτηση ταλέντο είναι η συνεχής κύκλος των

διεργασιών  που  σχετίζονται  με  την  προσέλκυση,  την  προμήθεια  και  την  ενοικίαση  των

εργαζομένων  στο  πλαίσιο  ενός  οργανισμού.  Διαχείριση  της  απόδοσης  είναι  η  διαδικασία  της

δημιουργίας ένα εργασιακό περιβάλλον ή περιβάλλον στο οποίο οι άνθρωποι τη δυνατότητα να

εκτελέσει  με τον καλύτερο των δυνατοτήτων τους.  Επίπεδο δεξιοτήτων του εργατικό δυναμικό

περιγράφει τα τρέχοντα επίπεδα δεξιοτήτων των εργαζομένων, διερευνά κατά πόσον ή όχι οι εν

λόγω δεξιότητες πληρούν τις απαιτήσεις του επιχείρηση. 

Ανάπτυξη στελεχών & διαχείριση ταλέντων

Η ανάπτυξη στελεχών είναι σχεδιασμένη για να βελτιώσει τη συνολική αποτελεσματικότητα των 

μάνατζερ στις τρέχουσες θέσεις τους και να τους προετοιμάσει για το μερίδιο ευθύνης όταν θα 

προαχθούν(Stoner,1989) . Οι οργανισμοί μπορούν να αυξήσουν την ποιότητα των μάνατζερ 

παρέχοντας δραστηριότητες ανάπτυξης και εκπαίδευσης. Γενικά η ανάπτυξη στελεχών στοχεύει 

στο να :   - συνειδητοποιήσουν τα στελέχη τι περιμένει η επιχείρηση από εκείνα

• να αντιμετωπίζουν τις αλλαγές

• να κατανοούν και να προσαρμόζονται



• να αναπτύσσουν τη δημιουργικότητά τους

• να εισάγουν καινοτομίες

• να δημιουργεί ένα περιβάλλον υποστήριξης της αλλαγής

6.12 Διαδικασίες Διαχείρισης Ταλέντων

Μέρος του Συστήματος

1) Να είσαι σε άγνοια της πραγματικής κουλτούρας της εταιρείας του: Ανώτερα στελέχη, τα

στελέχη και οι ιδρυτές συχνά συμφωνούν στις αξιολογήσεις τους της οργανωτικής κουλτούρας.

2) Μπερδεμένη δέσμευση των εργαζομένων με την ευτυχία: Αν και δέσμευση των εργαζομένων

αξίζει όλη την προσοχή του κόσμου, η έννοια έχει καταληφθεί από τη βιομηχανία αυτοβοήθειας,

που θα ισοδυναμεί με την ευτυχία.πρώτον, ασχολούνται οι εργαζόμενοι αισθάνονται πιο ενεργά και

να δούμε το έργο με πιο ουσιαστικό τρόπο, γεγονός που τις καθιστά πιο παραγωγικούς? Δεύτερον,

όταν  οι  εργαζόμενοι  έχουν  την  ευκαιρία  να  είναι  παραγωγική,  που  είναι  περήφανοι  για  τα

επιτεύγματά τους, η οποία, με τη σειρά του, αυξάνει τα επίπεδα εμπλοκής τους.

3) Η αδιαφορία για την τοξική επίδραση της πολιτικής γραφείου

Πιο συγκεκριμένα, οι αντιλήψεις της πολιτικής γραφείου έχουν συνδεθεί με υψηλότερα επίπεδα

στρες, τις προθέσεις του κύκλου εργασιών, καθώς και η επαγγελματική εξουθένωση, καθώς και

χαμηλότερα επίπεδα ικανοποίησης από την εργασία και δέσμευση των εργαζομένων.

4) ηγεσία παρεξήγησηΓια παράδειγμα, οι περισσότεροι διευθυντές - και αυτό ισχύει επίσης για

τους  ανώτερους  ηγέτες  -  επιλέγονται  είτε  για  την  τεχνική  εμπειρογνωμοσύνη  ή  προσωπικό

χάρισμα, όταν η ποιότητα που πραγματικά έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η ικανότητά τους να

οικοδομήσουν και να συμμετάσχουν ομάδες

5)  Στηριζόμενη  στην  διαίσθηση,  αντί  των  δεδομένων:Παρά τον  πλούτο  των  δεδομένων  και

στοιχείων  που  είναι  διαθέσιμα  για  την  ηγεσία,  τη  διαχείριση,  και  την  οργανωτική

αποτελεσματικότητα,  οι  περισσότερες  οργανώσεις  να  παίξει  από  το  αυτί,  και  να  λαμβάνουν

αποφάσεις  προαγωγής και πρόσληψης βασίζεται αποκλειστικά στη διαίσθηση των ηγετών τους,

μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα διευθυντικά στελέχη. Παρά το γεγονός ότι η συλλογιστική

προκαταλήψεις  είναι  καθολική  σε  όλα  τα  ανθρώπινα  όντα,  θα  είναι  ιδιαίτερα  έντονες  στα

διευθυντικά στελέχη, αν μη τι άλλο επειδή τείνουν να είναι πιο υπερβολική αυτοπεποίθηση από ό,

τι το μέσο άτομο.



Εκτίμηση Talent, επίσης, δεν θα πρέπει να περιορίζεται στο ανθρώπινο  τμήμα των πόρων. Αντ

'αυτού, η διαδικασία θα πρέπει να ανήκει από όλα τα επίπεδα της διοίκησης, ενημερώθηκε από τη

συμβολή μεμονωμένων υπαλλήλους και υποστηρίζεται από το προσωπικό επίπεδο. Ο άνθρωπος

τμήμα  των  πόρων θα  πρέπει  να  παρέχει  τα  εργαλεία  και  τις  κατευθυντήριες  γραμμές  για  την

αναθεώρηση και τη διαχείριση ταλέντων,  προσπάθειες της σημερινής ηγεσίας. 

Ταυτοποίησης  ταλέντο,  προγραμματισμό  της  διαδοχής,  και  το  σχεδιασμό  την  οργάνωση

αξιολογήσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν την ηγεσία και το πλαίσιο αναθεώρησης ταλέντο.

Διαχείριση ταλέντων είναι μια διαδικασία που εμφανίστηκε στη δεκαετία του 1990 και συνεχίζει να

εγκριθεί,  καθώς  περισσότερες  εταιρείες  έρχονται  να  συνειδητοποιήσει  ότι  τα  ταλέντα  και  τις

δεξιότητες των εργαζομένων τους οδηγούν επιτυχία της επιχείρησής τους. Οι εταιρείες αυτές να

αναπτύξουν σχέδια και τις διαδικασίες να παρακολουθούν και να διαχειρίζονται το ταλέντο των

εργαζομένων  τους,  συμπεριλαμβανομένων,  προσέλκυση  και  την  πρόσληψη  ειδικευμένου

υποψηφίους  με  ανταγωνιστικές  υπόβαθρο,  τη  διαχείριση  και  τον  καθορισμό  ανταγωνιστικούς

μισθούς,  τις  ευκαιρίες  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης,  των  επιδόσεων  διαχείριση  επεξεργάζεται

προγράμματα διατήρησης, προώθησης και τη μετάβαση. 

Ο στόχος της  παρούσας εργασίας είναι  να διατηρούν τους  εργαζομένους  με  τη διαχείριση των

ταλέντων τους στην οργάνωση, είναι η διαδικασία πρόσληψης, τη διαχείριση, την αξιολόγηση, την

ανάπτυξη και τη διατήρηση πιο σημαντικά τους πόρους τους ανθρώπους ενός οργανισμού. Είναι

αρκετά σαφές ότι οι άνθρωποι είναι πιο σημαντικό περιουσιακό στοιχείο μιας επιχείρησης και από

την άποψη αυτή, οι οργανισμοί αναζητούν τρόπους για να οικοδομήσουμε τη λήψη αποφάσεων που

βασίζονται σε δεδομένα πλατφόρμες. 

Ονομάζεται διαχείρισης του ανθρώπινου κεφαλαίου, η διαχείριση της σχέσης των εργαζομένων και

τη διαχείριση του εργατικού δυναμικού, μεταξύ των άλλων, τη διαχείριση ταλέντων δεν είναι μια

νέα ιδέα, αλλά μια που στο παρελθόν, οι εταιρείες δεν έχουν έτοιμοι να αγκαλιάσουν. 

Στις περισσότερες επιχειρήσεις, λειτουργίες όπως η πρόσληψη και τον προγραμματισμό διαδοχής,

τη  μάθηση  και  την  εξέλιξη,  τις  επιδόσεις  τη  διαχείριση,  τον  προγραμματισμό  του  εργατικού

δυναμικού, την αποζημίωση και άλλες λειτουργίες ή κατάρτισης. Ενώ σημαντικό ξεχωριστά, αυτά

τα προγράμματα είναι συνήθως μια χαλαρή συσσώρευση των πρωτοβουλιών  

Κανόνας  1:  Δεν  υπάρχει  αρκετή  ποτέ  χρήματα.  Επενδύστε  με  διαφορετικό  τρόπο  για  να

βελτιστοποιήσετε τα αποτελέσματα Δεν υπάρχει ποτέ αρκετά χρήματα. 

Κανόνας  2:  Αν  δεν  μετρά επιπτώσεις  στις  επιχειρήσεις,  είναι  απλά μια  απόσπαση της  προσοχής

εταιρείες  πρέπει  να  μετρήσει  τα  αποτελέσματα  -  είτε  σε  την  παραγωγή,  τις  πωλήσεις  ή  τη

διαχείριση ταλέντων - που επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησης.



Κανόνας  3:  Ας  τους  αριθμούς  οδηγούν  αποφάσεις  ταλέντο.  Οι  περισσότερες  αποφάσεις  ταλέντο

γίνονται στο ένστικτο. υπάρχουν λίγα συστήματα εκεί έξω με την καλή δεδομένα σχετικά με την

πρόσληψη, την προαγωγή και  την απόδοση στην εργασία,  αλλά και  η διαχείριση πολιτισμό σε

πολλούς οργανισμούς επιτρέπει σε μια διαισθητική προσέγγιση για τις προσλήψεις.

Κανόνας 4: Φτιάξτε  προσαρμόσιμες  δεξιότητες.  Προετοιμάστε το μέλλον ηγεσία για οποιαδήποτε

κατάσταση. Η  τάση  για  την  κατασκευή  προσαρμόσιμες  δεξιότητες  έχουν  σε  μεγάλο  βαθμό

στερεοποιηθεί  από την τρέχουσα οικονομική κρίση. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, οι  εταιρείες

γρήγορα  έμαθαν  ότι  σχεδόν  ο  καθένας  θα  μπορούσε  να  επικοινωνήσει.  Πιο  σημαντικό,  ενώ

δεξιότητες επικοινωνίας θα μπορούσε να βοηθήσει τους εργαζόμενους να είναι πιο αποτελεσματική

στην δουλειά,  άλλες ικανότητες και τις δεξιότητές τους, να έχουν μια πιο άμεση επίδραση στα

αποτελέσματα των επιχειρήσεων.

Κανόνας 5: Απλοποίηση της διαχείρισης των επιδόσεων, καθώς και τη μέτρηση των επιπτώσεων,

αντί των στόχων πολλές εταιρείες διαχείριση ταλέντων. 

6.13 Ταλέντο  οργανισμού  

Για να χτίσει το εμπορικό σήμα ταλέντο

1 Βεβαιωθείτε  ότι  οι  εργαζόμενοι  γνωρίζουν τη συμπεριφορά που περιμένετε.  Πόσο συχνά να

ρωτήσω τους εργαζόμενους αυτό που προσπαθούν να κάνουν όταν ασχολούνται με τους πελάτες ή

τους συναδέλφους; 

2  Πείτε  ιστορίες  και  να  κάνουν  ήρωες.  Η  δύναμη  του  "υπαλλήλου  της  εβδομάδας"  είναι  η

ανταμοιβή, αφενός, και της αναγνώρισης, δέκα μέρη την εκπαίδευση και την επικοινωνία. Παίρνετε

το πλήρες όφελος από την ανταλλαγή παραδείγματα για το τι κορυφαία εργαζόμενοι κάνουν με

διαφορετικό τρόπο να παραδώσει και να ενισχύσει το εμπορικό σήμα ταλέντο; 

3 Αξιολόγηση των εργαζομένων σύμφωνα με το εμπορικό σήμα ταλέντο που χρειάζεστε, δεν είναι

οι συνήθεις ύποπτοι. Πόσες οργανώσεις εστιάζουν στις περιπτώσεις που οι υπάλληλοι πήγαν στο

πανεπιστήμιο, ή τους βαθμούς τους, αποτελέσματα δοκιμών ή άλλες μεταβλητές που δεν είναι πολύ

καλά που σχετίζονται με την αυτό που πραγματικά θέλετε - μια συνεπή εμπειρία του πελάτη; 

4 Εκπαιδευτείτε για να το εμπορικό σήμα ταλέντο, που δεν είναι μόνο η δεξιότητα. Όπως είπα στην

τελευταία θέση, φανταστείτε την τελευταία φορά που ασχολήθηκε με μια υπηρεσία πάροχος που

είχε όλες τις τεχνικές γνώσεις που θα χρειαστείτε ποτέ, και παρά τις τεχνικές τους ικανότητες, η

εμπειρία ήταν εξοργιστικό. Ότι η εμπειρία του πελάτη. 

Ένα πράγμα που πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι ότι  οι  στρατηγικές σας πρέπει να είναι αρκετά

ευέλικτη για την αντιμετώπιση των εργαζομένων ηλικίας, τον πολιτισμό και τις προσωπικότητες,

την  παγκοσμιοποίηση,  την  ενοποίηση  του  κλάδου  και,  το  σχεδόν  τέλεια  επικοινωνία  και



συνδεσιμότητα που παρέχει το κοινωνικό λογισμικό. 

Η προσωπική μου πεποίθηση είναι  να μην αντιμετωπίζει  τη διαχείριση ταλέντου ως μια σειρά

έργων,  αλλά  και  για  την  αντιμετώπιση  της  διαχείρισης  ταλέντων,  όπως  ένα  μακροπρόθεσμο

πρόγραμμα, όπου το  ανθεκτικότητας στο πρόγραμμα δημιουργεί τελικά  μια οργανωτική μάθησης

που ωφελεί τα αποτελέσματα των επιχειρήσεων. 

6.14 Talent Διατήρηση

Στην οργάνωση, υψηλό κύκλο εργασιών των εργαζομένων όχι μόνο κάνει το κόστος ο οργανισμός

σας  όσον  αφορά  τις  προσλήψεις,  για  την  επιβίβαση  και  την  κατάρτιση,  έχει  αντίκτυπο  την

ικανότητά σας να παρέχουν συνεπή, υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πελάτες σας (Zikmund,

2000).  Προγράμματα διαχείρισης  ταλέντου προσφέρουν την οργάνωση ενός  αποδεδειγμένη και

πρακτικό τρόπο για να βελτιώσει σημαντικά την ικανοποίηση των εργαζομένων και τη διατήρηση,

προκειμένου να μειώσει τον κύκλο εργασιών και του συναφή έξοδα. 

Οι εργαζόμενοι που δεν έχουν σαφή κατεύθυνση, δεν είναι σε θέση να συνδεθεί  εύκολα με τη

δουλειά που κάνουν με την οργάνωση του επιτυχία. Συνδέουν τους στόχους των εργαζομένων στη

γενική τους εταιρικούς στόχους σας βοηθά να ρυθμίσετε τις προσδοκίες για την απόδοση και δίνει

οι εργαζόμενοι ένα πολύ σημαντικό πλαίσιο για την εργασία τους. Που συνδέει την ατομική τους

στόχους για τους εταιρικούς στόχους βοηθά οι εργαζόμενοι κατανοούν πώς η ημέρα με την ημέρα

το  έργο  τους  συμβάλλει  στην  επιτυχία  του  οργανισμού.  Αυτό  βοηθά  τους  εργαζόμενους  να

κατανοήσουν την αξία τους στην οργάνωση, διατηρώντας το ενδιαφέρον τους και το κίνητρο, το

οποίο με τη σειρά του επιπτώσεις δέσμευση των εργαζομένων και τη διατήρηση (Trevor, 2003).

Ταλέντο είναι για ένα άτομο  προσωπικότητα, τις δεξιότητες, τα κίνητρα, καθώς και τη δυνατότητά

τους να αναπτυχθούν. ο σημείο εκκίνησης στη διαχείριση ταλέντου είναι ότι ο εργαζόμενος έχει τη

δυνατότητα  να  προσθέσουν  αξία  και  ο  διαχειριστής  αυτός  /  αυτή  αναφέρει  για  να  θέλει  να

εξασφαλίσει συμβαίνει αυτό. Κέντρα διαχείρισης ταλέντων γύρω από ανάπτυξη διαδικασιών που

παρέχουν μια συνεχή πηγή ταλαντούχους ανθρώπους που αρχίζει με το πρόσληψη τους σωστούς

ανθρώπους, χαρτογραφώντας την εκπαίδευσή τους και την πορεία ανάπτυξης της. 

Η οργάνωση και η διασφάλιση της ανάπτυξης σταδιοδρομίας και προώθησης των ευκαιριών που

προσφέρονται στο σωστό στάδια σε αυτό το σχέδιο. Ο ρόλος του διευθυντή πρώτη γραμμή είναι

κρίσιμη για την επιτυχία σε αυτόν τον τομέα, όπως η άμεσο προϊστάμενό του κάθε ατόμου είναι

αυτός που ξέρει τα πλεονεκτήματα και τις περιοχές των πιθανών καλύτερα τους από οποιαδήποτε

άλλη.

Εκείνοι  που  δείχνει  δυναμικό  και  πραγματικό  ταλέντο  έχουν  πολλά  από  τα  ακόλουθα



χαρακτηριστικά: 

1.  Είναι  έξυπνος  από  την  άποψη  του  τι  κάνουν  και  πώς  λειτουργούν.  Εξυπνάδα  τους  είναι

κεντρικής σημασίας για την ταυτότητά τους και το πάθος τους είναι συνήθως για αυτό που κάνουν

και να μην απαραίτητα η οργάνωση. Ο ρόλος του διαχειριστή είναι να πάρει αυτό που συνήθως

ανεξάρτητο πρόσωπο να αναγνωρίσουν την αξία του να κάνει  ό,  τι  κάνουν για την οργάνωση

εργάζονται για την, έτσι ώστε να κατανοήσουν την αλληλεξάρτηση τους σχετικά με την οργάνωση. 

2. Ικανότητές τους δεν είναι εύκολο να αντιγραφεί. Οι γνώσεις και οι δεξιότητες που έχουν είναι

βασική για να το οι άνθρωποι είναι και οι θέσεις εργασίας που κάνουν. Ως εκ τούτου, η διατήρηση

αυτών  των  ανθρώπων  που  ενδιαφέρονται  και  πιστός  στην  οργάνωση  σημαίνει  εξασφάλιση  ο

διαχειριστής γραμμή καταλαβαίνει τι οδηγεί κάθε ένα από αυτά και να τους κρατά κίνητρα σε ό, τι

κάνουν. 

3. Ξέρουν την αξία τους στην επιχείρηση και ως εκ τούτου μπορεί συχνά να αμφισβητήσει τους

διαχειριστής  και  η  οργάνωση.  Ο  ρόλος  του  διαχειριστή  είναι  να  εξασφαλίσει  αυτούς  τους

ανθρώπους καταλαβαίνουν ότι εκτιμάτε επίσης τη συμβολή τους στην οργάνωση και αποδεικνύουν

Άλλοι στην ομάδα θα τους πρέπει επίσης να μοιραστείτε αυτό που κάνουν, έτσι ώστε να μπορούν

να κάνουν τη δουλειά τους και να κατανοήσουν την αξία το πρόσωπο αυτό φέρνει στην οργάνωση

και την ομάδα. 

4.  Η καινοτομία,  η  δημιουργικότητα,  τα  αποτελέσματα  εστίαση,  την  πρωτοβουλία,  μια  στάση

"μπορεί να κάνει" και ένα ενδιαφέρον την προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη είναι γνωρίσματα που

ταλαντούχους  ανθρώπους  σε  ολόκληρη  την  οργάνωση  συχνά  επιδεικνύουν.  Αποτελεσματική

διαχειριστές  θα  εντοπίσετε  αυτά  τα  χαρακτηριστικά  και  την  επιβράβευση  εκείνων  που

παρουσιάζουν  αυτά  τα  χαρακτηριστικά,  έτσι  ώστε  το  ταλαντούχο  άτομο  ξέρει  αυτός  ή  αυτή

αποτιμάται και να αναγνωριστούν. 

Την πίστη σας στην ανάπτυξή τους μέσω της συνεργασίας, ώστε να μπορέσουν να αναπτυχθούν και

να καινοτομήσουν στην εργασία τους. 

5.  Θα  ζητήσει  δύσκολα  ερωτήματα  και  συχνά  δεν  θέλουν  ή  πρέπει  να  οδηγήσει.  Αυτοί  θα

πρόκληση, όπου πιστεύουν ότι θα κάνει τη διαφορά και να έχει την εμπιστοσύνη για να κάνει αυτό

σε  όλα  τα  επίπεδα  της  οργάνωσης,  ανεξάρτητα  από  την  ιδιότητα  του  προσώπου  που  είναι

προκλητική. Ως διαχειριστής, μια βασική δεξιότητα για την ανάπτυξη είναι εκείνη της ακρόασης.

Δεν επιτρέπεται συμφωνώ πάντα με την άποψη που εκφράζεται,  αλλά θα πρέπει να μάθουν να

κατανοούν γιατί είναι προτείνεται και τι μάθησης μπορούν να αντληθούν από αυτήν. 

6.  Κορυφαία  ταλέντα  σπάνια  ανταποκρίνεται  καλά σε λένε  τι  να κάνουν.  Ως διαχειριστής,  θα

πρέπει να να μάθουν να επηρεάσει αυτή την βασική ομάδα των ανθρώπων, ενώ δίνοντάς τους χώρο

και  την  αυτονομία  να  προχωρήσουμε  με  αυτό  που  κάνουν  καλύτερα.  Ως  ηγέτης,  πρέπει  να

αφαιρέσετε την οργανωτική εμπόδια που μπορεί να είναι με τον τρόπο αυτής της ομάδας επίτευξη



ουσιαστικών αποτελεσμάτων. Ο ρόλος σας είναι συχνά ένα από ηγέτης υπηρέτης, σύμφωνα με την

οποία θα προσδιορίσει τα μπλοκαρίσματα που βρίσκονται στο δρόμο και Στη συνέχεια βοηθήσει

στην απομάκρυνση τους, έτσι ώστε ο ταλαντούχος άτομο μπορεί να χρησιμοποιήσει τις δεξιότητές

τους στην καλύτερο δυνατό τρόπο. Ως εκ τούτου, εγώ δεν είναι κάτι που μπορεί να επιτρέψει να

πάρει με τον τρόπο της επιτυγχάνοντας το καλύτερο από αυτή την ομάδα, όπως είναι δυνατόν. 

7. Ταλαντούχοι άνθρωποι δεν είναι πάντα μεγάλη παίκτες της ομάδας. Καθώς συχνά εργάζονται

μόνοι, η ρόλος του διαχειριστή είναι να πάρει αυτή την ομάδα ανθρώπων να αναγνωρίσουν ότι

χρειάζονται . 

Δέσμευση των εργαζομένων είναι θετική, δυναμική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας και προς το

οργάνωση  επέφερε  ένα  συνδυασμό  κίνητρα,  συναισθηματικά  συνδεδεμένοι  υπαλλήλους,

δραστηριότητες διαχείρισης ανθρώπων και κατανόηση των διαχειριστών προς επίτευξη των σαφώς

κοινοποιούνται επιχειρηματικών στόχων. 

6.15 Πεδίο εφαρμογής της Διαχείρισης Ταλέντων

Το  πεδίο  εφαρμογής  της  πτώσης  διαχείριση  ταλέντων  σε  πέντε  μεγάλες  κατηγορίες:  τις

προσλήψεις,  τις επιδόσεις τη διαχείριση, τον προγραμματισμό διαδοχής, την κατάρτιση και την

ανάπτυξη και τη διατήρηση. Κάθε ένα από τα πέντε συστατικά διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη

διαχείριση ταλέντων, αλλά θεωρούνται ως ένα πλήρες σύνολο διαδικασίες ενός οργανισμού πρέπει

να χρησιμοποιήσουν για να διαχειριστεί με επιτυχία το ταλέντο που απαιτείται για να εκτελέσει το

επιχειρηματική στρατηγική.

1).  Οι  πέντε  κατηγορίες  που  της  διαχείρισης  ταλέντων  σχήμα  αποτελούν  μια  διαδικασία  ένας

οργανισμός πρέπει να απασχολεί τον εντοπισμό, να αποκτήσουν, να αναπτύξετε, να αναπτύξουν

και  να  διαχειρίζονται  οι  εργαζόμενοι  που  απαιτούνται  για  να  αποκτήσει  με  επιτυχία  μια

ανταγωνιστική ακμή. 

Συγκεκριμένα, η μελέτη αυτή επιδιώκεται να προσδιοριστεί η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα

του ταλέντο προγράμματα διαχείρισης εξετάζοντας: i) Οργανωτική στάση απέναντι στην διαχείριση

ταλέντων  προγράμματα?  ii)  διατήρηση  εργαζομένων  και  τα  αίτια  του  κύκλου  εργασιών  των

εργαζομένων  (αρνητική  κατακράτηση)  iii)  Οργανωτική  εμπειρία  με  έχει  ένα  πρόγραμμα

διαχείρισης  ταλέντου  και  της  οργανωτικής  τους  συμπεριφορά  φέρνουν  αποτελέσματα  αφού

εφαρμοστούν  τα  προγράμματα  διαχείρισης  ταλέντων  iv)  Τέλος,  η  προβλεπτική  μετρήθηκαν

ικανότητα των διαφόρων πτυχών των προγραμμάτων διαχείρισης ταλέντων στην κατακράτηση. 

Οι εργαζόμενοι αποχωρούν επειδή η τρέχουσα πρόταση της απασχόλησής τους (πληρώνουν και τα

οφέλη), και άυλα περιουσιακά στοιχεία (σχέση επόπτη, ισορροπία εργασίας / ζωής, το περιεχόμενο

της εργασίας, καριέρα μονοπάτι, εμπιστοσύνη στην ανώτερη διοίκηση) δεν είναι ικανοποιητική, και

έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν 



μια  άλλη  οργάνωση,  όπου,  προφανώς,  ότι  η  πρόταση  για  την  απασχόληση  είναι  καλύτερη

(Kaliprasad). Όλοι από τους λόγους που αναφέρονται για τους οποίους οι εργαζόμενοι αποχωρούν

οργανισμούς  εμπίπτουν  στην  αρμοδιότητα  του  ταλέντου  της  διαχείρισης  και  των  εργαζομένων

κατανόηση καυτά κουμπιά θα πρέπει να παρέχουν διορατικότητα όπου οργανώσεις θα μπορούσαν

να αναπτύξουν τους πόρους για τη μείωση του κύκλου εργασιών. 

Η ευκαιρία για την πρόοδο, την ασφάλεια της εργασίας και η αποζημίωση ήταν η πρώτη τριάδα

λόγους που αναφέρονται από τους συμμετέχοντες στην έρευνα για την έξοδο από μια οργάνωση με

σκοπό τη σχετική διαχείριση του ανθρώπινου ενεργητικού αιώνα λόγω της σημαντικής των πόρων

για τις επιχειρήσεις που ανταγωνίζονται σε αυτόν τον αιώνα δεν είναι πλέον γης, του κεφαλαίου και

των  άλλων  στοιχείων  των  ενσωμάτων  παγίων,  αλλά  για  να  το  ανθρώπινο  κεφάλαιο  είναι

απαραίτητο προσαρμοστούν οι οργανώσεις στον παγκόσμιο ανταγωνισμό και να μεγιστοποιήσει τα

οφέλη που συνδέονται με την τρέχουσα τεχνολογική έκρηξη. (Cappelli, 2008). 

• Διαφορές στην λειτουργικότητα της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού,

σύμφωνα με την προοπτική Διαχείριση Ταλέντων. 

Πρώτον,  υπάρχει  η  προοπτική  διαδικασία  κατά  την  οποία  απαιτούνται  όλες  οι  διαδικασίες

διαχείρισης των ανθρώπων να βελτιστοποιήσει τους ανθρώπους μέσα σε μια οργάνωση.

Αυτή η προοπτική θα θέσει όλα τα συστήματα που επιτρέπουν έναν ταλαντούχο άτομο να χαράξει

τη σταδιοδρομία τους και να επιτύχουν στην οργάνωση.

Δεύτερον, οι ευκαιρίες είναι μεγαλύτερες για την επιχειρηματική. Δεν υπάρχουν οι κανόνες και οι

διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται για τις προωθήσεις που συμβαίνουν με την προοπτική της

διαδικασίας. Σε οργανισμούς που παίζουν με τους κανόνες αυτούς, ταλαντούχα άτομα έχουν όλα το

σχοινί που χρειάζονται είτε κρεμάστε τον εαυτό τους ή να αποδείξουν τις ικανότητές και την αξία

τους. 

Αυτή είναι  ίσως η λιγότερο δομημένη προσέγγιση για τη διαχείριση ταλέντου και ταιριάζει τις

Μάβερικς στο χώρο εργασίας. 

Τρίτον, υπάρχει η ανταγωνιστική προοπτική όπου η διαχείριση ταλέντων ασχολείται με εντοπισμό

ταλαντούχων ανθρώπων, να ανακαλύψει τι θέλουν.

Άρα είναι  η  αναπτυξιακή  προοπτική,  η  οποία  προτείνει  τη  διαχείριση  ταλέντων  είναι  περίπου

επιταχυνόμενη πορεία ανάπτυξης για τις υψηλότερες δυνατότητες των εργαζομένων.

Τέλος, υπάρχει η γενικότερη προοπτική σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζει τη

διαχείριση ταλέντων είναι  σχετικά με τους σωστούς ανθρώπους ταιριάζει  με τις  σωστές θέσεις

εργασίας στο σωστό χρόνο, και να κάνει τα σωστά πράγματα.

Για  παράδειγμα,  θα  δείτε  π.χ.  επικάλυψη  μεταξύ  των συστημάτων  λογισμικού  στις  λίστες  μας



λογισμικό διαχείρισης ταλέντου και του λογισμικού των ανθρώπινων πόρων

Ο  Johns  Hopkins  University  ορίζει  τη  διαχείριση  ταλέντου ως  "ένα  σύνολο  ολοκληρωμένων

οργανωτικών  διαδικασιών  HR  έχουν  σχεδιαστεί  για  να  προσελκύσουν,  να  αναπτύξουν,  να

παρακινηθούν και να διατηρήσει την παραγωγική, που ασχολούνται με τους εργαζόμενους.’’ 

Η  διαχείριση  ταλέντων  διαφέρει  από  τις  προηγούμενες  διαδικασίες  για  την  πρόσληψη,  την

κατάρτιση και τη διατήρηση των εργαζομένων με διάφορους βασικούς τρόπους: 

• Όπου πρόσληψη, την κατάρτιση και τη διατήρηση πριν κεντρικά στο Τμήμα Ανθρώπινου

Δυναμικού,  με τη διαχείριση ταλέντων πολλά από αυτά τα καθήκοντα είναι  ομόσπονδη

στους διευθυντές πρώτης γραμμής. 

Το Ανθρώπινο Δυναμικό  είναι  πιο διοικητικά  εστιασμένο,  που ασχολούνται  με την αμοιβή,  τις

μέρες  των  διακοπών,  τα  οφέλη  και  τις  καταγγελίες,  ενώ  η  διαχείριση  ταλέντων  είναι  σχεδόν

μεμονωμένα εστιασμένη στην παροχή βοήθειας και τη βελτίωση. Κορυφαία ταλέντα στον οργανισμό.

Διαχείριση ταλέντων είναι  στρατηγική, που συχνά εκδηλώνεται  ως μακροπρόθεσμο σχέδιο σε επίπεδο

εταιρείας, που συνδέονται στενά με τη συνολική τους επιχειρηματικούς στόχους, ενώ HR είναι πιο τακτική,

που ασχολούνται με τη διαχείριση ημέρα με την ημέρα των ανθρώπων. 

Τα τελευταία  χρόνια,  η  έννοια  της  διαχείρισης  όρου της  γνώσης έχει  συζητηθεί,  ορίζονται  και

επαναπροσδιόρισε  επανειλημμένα.  Σε  γενικές  γραμμές  η  διαχείριση  της  γνώσης  μπορούν  να

ληφθούν  ως  τα  εργαλεία,  τις  τεχνικές  και  στρατηγικές  για  να  διατηρήσει,  να  αναλύσει,  να

οργανώνουν, να βελτιώσει και να μοιραστείτε τις επιχειρηματικές γνώσεις. Ανθρώπινο δυναμικό -

διαχείριση μπορεί να κάνει μια σημαντική συμβολή στη διαχείριση της γνώσης απλά επειδή γνώση

μοιράζεται  μεταξύ  των  ανθρώπων.  Από  αυτή  την άποψη,  ο  ρόλος  του  ανθρώπινου  δυναμικού

διαχείρισης είναι να εξασφαλιστεί ότι ο οργανισμός διαθέτει.

Αυτοί  οι  άνθρωποι  διαχείριση  ταλέντων  δημιουργούν  διαδικασίες  για  την  αξιολόγηση  των

ικανοτήτων ηγεσίας και να ρυθμίσετε τη στρατηγική για την αναβάθμιση των ταλέντων ηγεσία την

πάροδο του  χρόνου.  οι  άνθρωποι  της  διαχείρισης  ταλέντου  της,  για  παράδειγμα,  παίζουν  έναν

κρίσιμο  ρόλο  εξασφαλίζοντας  την  ομαλή  κληρονομική  διαδοχή,  οδηγώντας  διαδικασίες

αναθεώρησης  σε  επίπεδο  εταιρείας,  και  τα  εργαλεία  κτίριο  που  οι  διαχειριστές  μπορούν  να

χρησιμοποιήσουν για να κατευθύνουν. Το πρώτο είναι ότι η έλευση της διαχείρισης ταλέντου έχει

οδηγήσει  σε υπερβολικά περίπλοκες  διαδικασίες  ταλέντο  που είναι  δύσκολο να κατανοήσουμε,

στην καλύτερη περίπτωση, και σύγχυση στους διευθυντές, στη χειρότερη περίπτωση. Το δεύτερο

πρόβλημα  είναι  ότι  η  άνοδος  της  μια  κεντρική  λειτουργία  το  καθιστά  πολύ  εύκολο  για  τους

διαχειριστές  να  παραιτηθούν  από  την  προσωπική  τους  λογοδοσίας  για  την  απόκτηση  και  την

ανάπτυξη το σωστό ταλέντο για την επιχείρησή τους. Σε όλες τις πάρα πολλές εταιρείες, το πώς οι

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://tmod.jhu.edu/talent_mgmt/talent_mgmt.cfm&usg=ALkJrhgwORX5YL55tP0hn0IVVgrjDDaKEw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.capterra.com/human-resource-software/&usg=ALkJrhhR9WE-dWqZAUD1Y28f40Bkt-nEuA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://www.capterra.com/talent-management-software/&usg=ALkJrhiUTmzWe2eIkzEBd6YN0RA5la3tMQ


διαχειριστές  χειρίζονται  το ταλέντο δεν έχει  καμία επίπτωση στην προσωπική τους εκτίμηση ή

αποζημίωση.

Αυτό το μοντέλο δείχνει τα στοιχεία, δυνατότητες με το πιο δύσκολο να αλλάξουν, τα κίνητρα και

τα περιουσιακά στοιχεία ηγεσίας, όπως η δυνατότητα να συμμετάσχουν άλλοι, στο επίκεντρο.

Πρώτον,  υπάρχει  η  προοπτική  διαδικασία  κατά  την  οποία  απαιτούνται  όλες  οι  διαδικασίες

διαχείρισης των ανθρώπων να βελτιστοποιήσει τους ανθρώπους μέσα σε μια οργάνωση (Farley,

2005). Αυτή η προοπτική θα θέσει όλα τα συστήματα που επιτρέπουν έναν ταλαντούχο άτομο να

χαράξει τη σταδιοδρομία τους και να επιτύχουν. Υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τις απαιτήσεις

επάρκειας και της απόδοσης απαιτήσεις που η διαδικασία απαιτεί McKinseys (Bryan, Joyce,  &

Weiss, 2006), όπου τα άτομα αναμένεται να βρείτε τις καλύτερες ευκαιρίες για τον εαυτό τους,

εντός της οργάνωσης. Επόμενη είναι η πολιτιστική προοπτική που κρατά ότι η διαχείριση ταλέντων

είναι  μια  νοοτροπία  (Creelman,  2004),  όπου  το  ταλέντο  πιστεύεται  ότι  είναι  κρίσιμη  για  την

επιτυχία  (Michaels,  Handfield-Jones,  &Axelrod,  2001).  Τρίτον,  υπάρχει  η  ανταγωνιστική

προοπτική  όπου  η  διαχείριση  ταλέντων  ασχολείται  με  εντοπισμό  ταλαντούχων  ανθρώπων,  να

ανακαλύψει τί θέλουν, και δίνοντας σε αυτούς  (Woodruffe, 2003). Επόμενη είναι η αναπτυξιακή

προοπτική, η οποία προτείνει τη διαχείριση ταλέντων είναι περίπου οργάνωση και, στη συνέχεια,

την  ανάπτυξη  και  την  προώθηση από  το  εσωτερικό  για  να  μεγιστοποιήσουν  τις  ευκαιρίες  για

υψηλών  δυνατοτήτων  επιταχυνόμενη  πορεία  ανάπτυξης  για  τις  υψηλότερες  δυνατότητες  των

εργαζομένων (Wilcox, 2005). Εδώ η οργάνωση θέλει να «κλειδώσει» οι εργαζόμενοι στοχεύοντας

προσλήψεις στο επίπεδο της εισόδου στην οργάνωση. 

Τέλος, υπάρχει η γενικότερη προοπτική σχεδιασμού ανθρώπινου δυναμικού που υποστηρίζει τη

διαχείριση ταλέντων είναι  σχετικά με τους σωστούς ανθρώπους ταιριάζει  με τις  σωστές θέσεις

εργασίας στο σωστό χρόνο, και να κάνει το σωστό πράγματα (Mucha, 2004).  Η Tansley (2006)

υποστηρίζουν  ότι  «το  ταλέντο  διαχείρισης  απαιτεί  επαγγελματίες  και  τους  πελάτες  τους  να



κατανοήσουν πώς μπορούν να προσδιορίσουν το ταλέντο, που θεωρούν ως «η ταλαντούχα» και τι

θα μπορούσε να είναι ο τυπικός τους υπόβαθρο.

Ο Chowdhury (2002) περιγράφει ταλαντούχα άτομα, όπως τα πνεύματα μιας επιχείρησης, είναι

ευέξαπτη, δημιουργική, διακόπτες κανόνα και εμπνευστές της αλλαγής. Χρησιμοποιώντας αυτόν

τον  ορισμό,  αμφιβάλλω  κάθε  οργανισμός  να  θέλουν  περισσότερο  από  3-5%  του  εργατικού

δυναμικού τους να είναι «ταλέντα»! Ο Heinen & O'Neill (2004) υποστηρίζουν ότι κάθε οργανισμός

έχει ένα ταλέντο σύστημα διαχείρισης αν είναι από προεπιλογή ή σχεδιασμού. Ως εκ τούτου, σε μη

καπιταλιστικές χώρες θα υπάρξει μια λιγότερο εμφανείς, μη ρητή τρόπος διαχείρισης ταλέντων. 

Διαχείριση Ταλέντων και Εργαζομένων Διατήρηση, γιατί και τα δύο χρειάζονται 

Αν ο εργοδότης έχει επιτυχία στην προσέλκυση των καλύτερων ταλέντων που υπάρχουν σε μια

συγκεκριμένη περιοχή, αυτό θα μπορούσε πρακτικά να απασχολούν τους καλύτερους ανθρώπους

και την αποτροπή αυτά να προσληφθούν από τους ανταγωνιστές της. 

Αν και το ταλέντο μπορεί να οριστεί με πολλούς τρόπους, κάθε ορισμός των συνεργατών στον

τομέα  των  επιχειρήσεων  με  ταλαντούχα  άτομα  ιδιαίτερα  σημαντικά  χαρακτηριστικά  και  τα

χαρακτηριστικά που επιτρέπουν αυτά να αποδώσει αξιόλογα αποτελέσματα και ένα πάνω από το

μέσο όρο απόδοσης. 

Ταλέντα μπορεί να καθορίζεται επομένως ως εκείνα τα άτομα που έχουν διακριτικά τις δεξιότητες

και τις ικανότητες που θα τους επιτρέπουν να εκτελούν αβίαστα σε καλά πάνω πρότυπο και που

μπορούν να υποστηρίξουν αποτελεσματικά την/ τον εργοδότη κατά την επιδίωξη της στρατηγικής

και την επίτευξη των επιδιωκόμενων στόχων της. Ωστόσο, τα άτομα αυτά μπορούν να θεωρηθούν

ως ταλέντο, δυναμική, δηλαδή, οι άνθρωποι των οποίων οι τρέχουσες δυνατότητες και δεξιότητες

έχουν προδιάθεση για να αναπτύξουν περαιτέρω και να αναπτύξουν την πάροδο του χρόνου και οι

οποίοι μπορούν  κατά συνέπεια, να βοηθήσει τον οργανισμό να διατηρήσει την ανάπτυξή της και

τελικά να αποκτήσουν και να διατηρήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 

Αντίθετα, ο αριθμός των ατόμων που μπορεί πραγματικά να κάνει τη διαφορά για τους εργοδότες

και αποτελεσματικά να την βοηθήσει αυτά να αποδώσει τα επιθυμητά αποτελέσματα είναι σχετικά

μικρό.

Με το πέρασμα των ετών, οι εργοδότες συνειδητοποίησαν ότι η προσέλκυση ιδιαίτερα ταλαντούχοι

άνθρωποι δεν είναι αρκετό. Η ανάγκη να υιοθετηθεί μια δομημένη και σαφή προσέγγιση και να

ερευνήσει ειδικά νέους και αποτελεσματικούς τρόπους για να προσελκύσουν και να διατηρήσουν

τα ταλέντα έδωσε αργότερα τη γέννηση σε μια νέα ειδικότητα ευρέως γνωστό ως «διαχείριση

ταλέντων».



 Σε δύο κύρια στάδια: Το πρώτο στάδιο αφορά την αναζήτηση των ταλαντούχων ανθρώπων, είτε

στην  εξωγενή  ή  ενδογενή  πλαίσιο,  ενώ  κατά  τη  διάρκεια  του  δεύτερου  φάση  οργανωτικές

προσπάθειες επικεντρώνονται στην ανάπτυξη και διατήρηση των προ-εντοπισμένων ατόμων.

 Coaching & Mentoring

Πρόκειται  για  ένα  πολύτιμο  εργαλείο  αξιοποίησης  των  ταλέντων  των  εργαζομένων  το  οποίο

στηρίζεται  στο  καθοδηγητικό  και  συμβουλευτικό  ρόλο ανώτατου  στελέχους  σε  εργαζόμενο  με

μέγιστη απόδοση και εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης. Παράλληλα, με αυτό τον τρόπο, ενισχύεται

το κλίμα συνέχειας και ανοιχτής συναδελφικής επικοινωνίας στην επιχείρηση και στον οργανισμό.

1.  Τους στόχους του προγράμματος σας. Είναι ανάπτυξη οι ηγέτες του αύριο; Ή εργάζονται σε

εκπαίδευση των εργαζομένων σχετικά με ορισμένες διαδικασίες; Αναγνώριση των κύριων στόχων

σας. 

2.  Επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό που κάνετε  θέλετε  τα αποτελέσματα να είναι,  βελτιωμένη

απόδοση; Μακροπρόθεσμης την ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης; 

3. Οι μέθοδοι για την επίτευξη των αποτελεσμάτων.

Όταν αποφασίζει να προσλάβει καθοδηγητή

Ανάπτυξη Global Leaders 

Η  αυξανόμενη  σημασία  των  διεθνών  δραστηριοτήτων  των  επιχειρήσεων  έχει  αυξηθεί  η

μακρόχρονη πρόκληση της διαχείρισης ταλέντου των ρόλων ηγεσίας στελέχωση με στελέχη που

μπορεί να λειτουργήσει σε ένα παγκόσμιο περιβάλλον. Αν και υπάρχουν πολλοί παράγοντες που

διαμορφώνουν την απόδοση των παγκόσμιων ηγέτες, πρόσφατη εργασία έχει τονίσει τη σημασία

της διαπολιτισμικής ικανότητες στη διαχείριση της γήρανση πολυεθνικές επιχειρήσεις (Tarique &

Schuler 2010).

Το ταλέντο,  ωστόσο,  μπορεί  να  προορίζονται  όχι  μόνο  ως  τρέχουσα  κατάσταση,  αλλά και  ως

υποψήφιο κράτος. Τα άτομα μπορεί να έχουν ήδη να κατέχουν το περιζήτητο ιδιότητες ή δείχνουν

να έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν αυτά στο εισερχόμενο μέλλον. Ορισμένοι εργοδότες έχουν,

ως  εκ  τούτου  επανεξεταστεί  η  έννοια  του  ταλέντου  αναλόγως  και  να  επεκταθεί  το  εύρος  της

αναζήτησης πιθανών ταλέντων του υφιστάμενου προσωπικού του οργανισμού. 



Αν ένας οργανισμός θα πρέπει να αντιμετωπίσει σοβαρές δυσκολίες όσον αφορά την τριβή, την

ανάπτυξη  και  την  εισαγωγή  προγραμμάτων  διαχείρισης  ταλέντων  δεν  θα  επέτρεπε  αυτό  να

ξεπεραστεί  το  πρόβλημα.  Ομοίως,  οι  οργανώσεις  δεν  θα  είναι  ποτέ  σε  θέση  να  καθορίσει  τα

προβλήματα που συνδέονται με την έλλειψη δεξιοτήτων και τον προγραμματισμό της διαδοχής

εισάγοντας πολιτικές διατήρησης των εργαζομένων. 

Τα καθήκοντα, τις δραστηριότητες και τις δουλειές που εκτελούνται από τους ανθρώπους μέσα σε

μια επιχείρηση είναι πράγματι όλα τα απαραίτητα για να παραχθεί το τελικό αποτέλεσμα. Δύσκολα

μπορεί  να  φανταστεί  ότι  οι  εργοδότες  θα  προσλάβουν  και  να  επιβραβεύσει  τα  άτομα  αν  οι

δραστηριότητες αυτές εκτελούν ή αλλιώς είναι σημαντικό για τη συνολική διαδικασία παραγωγής. 

Ωστόσο, αναγνωρίζεται ευρέως ότι οι εργαζόμενοι αντλούν τα περισσότερα από τα κίνητρά τους

από τη συνειδητοποίηση ότι οι δραστηριότητες που εκτελούν είναι σημαντική και πολύτιμη για την

επίτευξη  των  οργανωτικών  στόχων  και  ως  εκ  τούτου  για  τον  εργοδότη.  Ενώ  ταλαντούχους

ανθρώπους  μπορεί  δύσκολα  να  παραβλέπουμε  το  ισχυρό  δεσμό  που  υπάρχει  μεταξύ  των

δραστηριοτήτων και τον τρόπο που αυτά ταιριάζουν με την οργανωτική στρατηγική.

Συνολικά, προκύπτει σαφώς ότι η διατήρηση καλών εργαζομένων και τις καλύτερες επιδόσεις είναι

καίριας σημασίας για τους εργοδότες, ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των ρόλων τους. Οι

εργοδότες  θα πρέπει,  ως εκ  τούτου σίγουρα να συνεχίζουν το ενδιαφέρον τους  στη διαχείριση

ταλέντων, κατά προτίμηση σε αποκλεισμούς του και όχι αποκλειστική μορφή, όχι όμως εις βάρος

και με θέα τη σημασία του υπόλοιπου εργατικού δυναμικού της εταιρείας. Κάθε καλός υπάλληλος

είναι σημαντικό, ο ορισμός του ανθρώπινου κεφαλαίου δεν είναι περιστασιακή και δεν είναι ούτε

περιορίζεται σε μέρος μιας οργάνωσης του εργατικού δυναμικού. Η διατήρηση καλών εργαζομένων

είναι  πάντα  σημαντικό  και  μπορεί  να  επιτρέπουν  στους  εργοδότες  να  επιτύχουν  σχεδόν

ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και να αποτρέψουν το κόστος που συνδέεται με τον κύκλο εργασιών

των εργαζομένων. Από την άλλη πλευρά, δεν θα μπορούσε να αρνηθεί κανείς ότι ένα πάρα πολύ

εργατικό δυναμικό δεν είναι θετικό για τους εργοδότες νεοεισερχόμενους, ιδίως εάν αυτοί είχαν

προηγούμενη εμπειρία εργασίας σε διάφορες επιχειρήσεις,  μπορεί  να συμβάλει  σαφώς σε κάθε

οργανισμό. 

Οι άνθρωποι σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικοί για τους οργανισμούς, έτσι ώστε, προκειμένου να

αποφευχθεί η ανεπιθύμητη πρόσθετο κόστος και τις πιθανές διαταραχές, οι εργοδότες θα πρέπει να

αφιερώσουν σε όλους τους το δικαίωμα προσοχή και τους πόρους και να προσπαθούν να κάνουν

κάθε άτομο να αισθάνονται σεβαστοί στο χώρο εργασίας. 

Ευκαιρίες ανάπτυξης καριέρας

Η πρόσφατη τάση υψηλό κύκλο εργασιών των εργαζομένων οφείλεται σε διάφορους λόγους, όπως



οι εργαζόμενοι δεν είναι ευχαριστημένοι με το είδος της εργασίας που κάνουν, έλλειψη επενδύσεων

στην εκπαίδευση και την ανάπτυξη, έλλειψη ανάπτυξης σταδιοδρομίας και ευκαιρίες ανάπτυξης,

άδικο και παραπλανητικές αξιολογήσεις απόδοσης. Ενθαρρύνοντας τις ιδέες τους και βοηθώντας

τους να τις εφαρμόσουν, να βοηθήσουν στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας κινήσεις, τις δεξιότητες

οικοδόμησης  μέσω  της  αποτελεσματικής  και  σχετική  κατάρτιση  (Hay  2001).  Επίσης,  οι

εργαζόμενοι πρέπει να είναι σε θέση να δείτε μια σαφή πορεία της σταδιοδρομίας στον οργανισμό,

μόνο τότε θα μείνουν για καιρό (Gaurav Bagga 2013). 

Οι πρακτικές HR σε έναν οργανισμό που χρησιμοποιούνται για την απόκτηση ταλέντων, δηλαδή

την πρόσληψη, επιλογή,  κατάρτιση και ανάπτυξη,  διαχείριση ανταμοιβή,  αξιολόγηση απόδοσης

κλπ Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού χειρίζεται τους ανθρώπους, χώρο εργασίας περιβάλλον και

τον πολιτισμό με στρατηγικό τρόπο. 

Δέσμευση  των  εργαζομένων  είναι  επίσης  πολύ  σημαντική  για  τη  διατήρηση  ενός  εξαιρετικά

ταλαντούχου εργατικού δυναμικού. Με την καλύτερη δυνατή χρήση και εφαρμογή των πολιτικών

HR στην οργάνωση, τη δέσμευση των εργαζομένων μπορεί να ενισχυθεί οδηγώντας σε καλύτερη

απόδοση, βελτίωση της στάσης των εργαζομένων, ηθικό και μείωση του κύκλου εργασιών των

εργαζομένων, που είναι ο στόχος του ανθρώπινου δυναμικού practices.HR εμπειρογνώμονες και

στελέχη γραμμή παίζουν σημαντικό ρόλο για το πώς εφαρμόζονται αυτές οι πολιτικές ανθρώπινου

δυναμικού  και  τη μεγαλύτερη  δυνατή αποτελεσματικότητα.  Υπάλληλος  δέσμευσης  μπορούν να

έχουν  σημαντικό  ρόλο  σε  χαμηλές  τιμές  κύκλο  εργασιών,  καθώς  έχει  θετικές  εξελίξεις  στην

παραγωγικότητα, τον κύκλο εργασιών. 

Επομένως, κάθε οργάνωση πρέπει να αντιμετωπίζουν τους υπαλλήλους τους, όπως τα άκρα και όχι

μέσα στα άκρα επειδή προσθέτουν αξία στην οργάνωση. 

Ο ρόλος της ισορροπίας επαγγελματικής ζωής έχει άμεση σχέση με την απόφαση των εργαζομένων

να παραμείνουν ή να αποχωρήσουν από την οργάνωση. Έχει  παρατηρηθεί ότι το άγχος και τις

διάφορες  συνιστώσες του,  όπως η συναισθηματική  εξάντληση και  εξουθένωση δουλειά  είναι  η

κύριες  αιτίες  των  υψηλών  κύκλου  εργασιών  των  εργαζομένων.  Τρόποι  και  μέθοδοι  που

προτείνονται για τη βελτίωση της διατήρησης των εργαζομένων και τη δέσμευση στην τομέα της

φιλοξενίας περιλαμβάνουν καλύτερη πρόσληψη και πρακτικές κατάρτισης και ανάπτυξης για τη

βελτίωση της ικανοποίησης των εργαζομένων (Deery 2008)

Οι  συμπεριφορές των εργαζομένων καθορίζεται κυρίως από διαρκή χαρακτηριστικά των ίδιων

των εργαζομένων (π.χ., τις πεποιθήσεις, τις γνώσεις, τις στάσεις, τις ικανότητες, τις δεξιότητες και

τα  κίνητρα).  Αυτά  τα  χαρακτηριστικά  διαμορφώνονται  από  επιμέρους  διαφορές  μεταξύ  των

εργαζομένων που συνδέονται με την προσωπικότητά τους, την ικανότητα, και τις αξίες, καθώς και

τις πτυχές της εργασίας τους περιβάλλον, όπως τα κίνητρα, τους πόρους, και οι συνεργάτες του.

Αυτό είναι όπου η διαχείριση ταλέντων μπαίνει να παίξει. 



Το  κλειδί  είναι  να  σχεδιάσει  και  να  αναπτύξει  συστήματα  διαχείρισης  ταλέντων  με  μια  καλή

κατανόηση  των  βασικών  παράγοντες  που  επηρεάζουν  τις  δράσεις  των  εργαζομένων  κατά  την

εργασία. 

Οι  οργανισμοί  αυτοί  που  είναι  επιτυχείς  στην  ανάπτυξη  το  ταλέντο  τους  έχουν  την  τάση  να

επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς τομείς: 

1. Μια καθορισμένη διαδικασία επιλογής ταλέντου και την ανάπτυξη ηγεσίας, 

η οποία υποστηρίζει τη στρατηγική των επιχειρήσεων και οι στόχοι του ανθρώπινου κεφαλαίου. 

2.Μια κουλτούρα όπου οι εργαζόμενοι αισθάνονται συναισθηματικά ασχολούνται με την εργασία

τους και θέλουν να παραμείνουν, να μάθουν και να αναπτυχθούν. 

3.Μια αποδεικνύεται δέσμευση για την ανάπτυξη, υποστηρίξει και να συμβουλεύει τα άτομα με

coaching και mentoring, εξασφαλίζοντας έτσι. Σήμερα, οι επιχειρήσεις στρέφονται σε προπόνηση

και καθοδήγηση προγραμμάτων για την ανάπτυξη ταλέντων. 

• Εταιρίες

AT & T Inc είναι μια αμερικάνικη πολυεθνική από έναν όμιλο τηλεπικοινωνιών δραστηριοτήτων ,

η οποία εδρεύει στο Whitacre     Towerστο κέντρο   του  Ντάλας , Τέξας.

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Texas&usg=ALkJrhhI491NZ_Zqx5JW59NuoyDVmBWjvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Downtown_Dallas&usg=ALkJrhiy4x9C3zK8Azd8YTu7qVqDRLwX7A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Whitacre_Tower&usg=ALkJrhizRSKf69Y4qQo-PDGT2ELT5VTVQA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Conglomerate_(company)&usg=ALkJrhiyQE106tA0Yg0atEIiAijvYJjayg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation&usg=ALkJrhgkHoE-wvCuIHOF42I-ZbkYDjUkVw


Η  AT  &  T  είναι  ο  δεύτερος  μεγαλύτερος  πάροχος  υπηρεσιών  κινητής  τηλεφωνίας  και  ο

μεγαλύτερος  πάροχος  υπηρεσιώνσταθερής   τηλεφωνίας στις  Ηνωμένες  Πολιτείες,  και  παρέχει

επίσης υπηρεσίες ευρυζωνική  ς  τηλεόρασης μέσω του Direct     TV. 

Η AT & T απασχολεί περίπου 280.000 ανθρώπους, οι περισσότεροι από τους οποίους πήραν την

εκπαίδευσή τους και θεμελιώδεις γνώσεις επαγγελματικής κατάρτισης σε μια διαφορετική εποχή

Τον Σεπτέμβριο του 2013, η AT & T ανακοίνωσε ότι θα επεκταθεί και σε  χώρες της Λατινικής

Αμερικής  , μέσα από μια συνεργασία με τον Κάρλος   Σλιμ's America     Movil  .

Η AT & T υποστήριξε την διαδικασία της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Επικοινωνιών του 2013.   Είπε

ότι « είναι τόσο αναγκαίεςοι θεσμικές μεταρρυθμίσεις που εισάγονταιμε το νομοσχέδιο καθώς θα

βοηθήσει να οπλίστει ο οργανισμός με τα εργαλεία εκείνα που θα τον επιτρέψουν να συμβαδίσει με

την ταχύτητα του Internet της σημερινής αγοράς. Με τον τρόπο αυτό θα εξασφαλιστεί επίσης ότι οι

ξεπερασμένες  ρυθμιστικές πρακτικές όσον αφορά  τη σημερινή ανταγωνιστική αγορά είναι σωστά

τοποθετημένεςστο περιθώριο. 

Τον  Ιανουάριο  του  2008,  η  εταιρία  ανέφερε  σχέδια  για  να  ξεκινήσει  το  φιλτράρισμα  όληςτην  

κίνησης  στο  Διαδίκτυο ,  που  αφορά  το  δίκτυό  της,  για  τις  παραβιάσεις  της  πνευματικής

ιδιοκτησίας. Οι σχολιαστές στα μέσα ενημέρωσης εικάζουν ότι,  αν εφαρμοστεί αυτό το σχέδιο,

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_traffic&usg=ALkJrhgTFVK1I2s_iyv4MavmCImKlbqWcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_traffic&usg=ALkJrhgTFVK1I2s_iyv4MavmCImKlbqWcw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Communications_Commission_Process_Reform_Act_of_2013_(H.R._3675%3B_113th_Congress)&usg=ALkJrhiLtpAVY9o3qCM8NngiFO-t8bGekQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Am%25C3%25A9rica_M%25C3%25B3vil&usg=ALkJrhi9WszvMzSqZvx2G3U0s5GfAmyoCw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Carlos_Slim&usg=ALkJrhjOp4UnL4auPdPHXvxNBv18cDdIMQ
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America&usg=ALkJrhje0k5isEjpD4LPTZJ-SwOuKv0xZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Latin_America&usg=ALkJrhje0k5isEjpD4LPTZJ-SwOuKv0xZw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/DirecTV&usg=ALkJrhgh33USaT0Obb2HkzrGSwGbrESs-A
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Pay_television&usg=ALkJrhgNt5356k-QRbMByAJqmOCZDTtS3w
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Broadband_Internet_access&usg=ALkJrhiK7nIk8PSyij_PLvOQ03aPbomEoA
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Telephone&usg=ALkJrhimup2xzD96n663r7w9WVaAnwNxuw
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_telephone&usg=ALkJrhieZM3-njE_99i9Jun5TigkNljHrw


αυτό θα οδηγήσει σε μαζική έξοδο των συνδρομητών, αφήνοντας την AT & T, αν και αυτό είναι

παραπλανητικό.Ότι δηλαδή ο έλεγχος της κίνησης στο Διαδίκτυο μπορεί γίνει μέσω του δικτύου

της εταιρίας .

Ο  Glenn Lurie, διευθύνων σύμβουλος της AT & T Mobility,  αναγνωρίζει ότι ακόμη και με μια

διαδικασία  στο  δίκτυο  της  εταιρίας,  θα  υπάρξει  η  αβεβαιότητα  -  για  τις  θέσεις  εργασίας,  τις

δεξιότητες,  και  το  μέλλον  των  προσόντων  -  η  ανησυχία  και  η  απόσπασητης  προσοχής  των

ανθρώπων που είχαν στην κατοχή τους την ίδια θέση για πολλά χρόνια και έχουν ανταμειφθεί καλά

για τις προσπάθειές τους. 

Η εταιρία έχει επιλέξει να επανεκπαιδεύσει γρήγορα εν ενεργεία υπαλλήλους της, ενώ προσπαθεί

να προκαλέσει μια κουλτούρα διαρκούς μάθησης. Το άλλο τέχνασμα της AT & T  που είναι να

επανεκπαιδεύσει  τεράστιο  εργατικό  δυναμικό  της  είναι  χωρίς  προηγούμενο.  Δεκάδες  χιλιάδες

θέσεις εργασίας, αξία δισεκατομμυρίων δολαρίων  για τους μετόχους, και το μέλλον ενός από τα

πιο εμβληματικά εμπορικά σήματα στην εταιρική ιστορία διακυβεύονται.

Μοντέλο για την ανάπτυξη ταλέντων σε μια επιχείρηση

Ραγδαία μετατόπιση των τεχνικών απαιτήσεων



Για τα τελευταία τρία χρόνια, ο Randall Stephenson, Διευθύνων Σύμβουλος της AT &Τ, έχει κάνει

μεγάλα στρατηγικά στοιχήματα σε ένα ευρύ φάσμα των ασύρματων τεχνολογιών, και ένα από τα

πιο πρόσφατα είναι η εξαγορά της δορυφορικής τηλεόρασης της εταιρείας DirecTV.

Αυτό σημαίνει, λέει ο Stankey, ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι παγκοσμίως για την AT & T έχουν

"υπογράψει  για  μια συμφωνία  που είναι  εντελώς  διαφορετική  από το περιβάλλον στο οποίο η

επιχείρησή τους λειτουργεί σήμερα."

Το νέο τοπίο απαιτεί δεξιότητες σε κωδικοποίηση, στην επιστήμη των δεδομένων, καθώς και σε

άλλες τεχνικές δυνατότητες. Πολλοί από αυτούς τους τομείς προχωρούν τόσο γρήγορα, ώστε οι

παραδοσιακές μέθοδοι της εκπαίδευσης και της ανάπτυξης δεν μπορούν να συμβαδίσουν. Όπως ο

Scott Smith, ανώτερος αντιπρόεδρος των εργασιών του ανθρώπινου δυναμικού της ΑΤ & T , το

θέτει, «Μπορείτε να πάτε έξω στο δρόμο και να προσλάβετε  τις δεξιότητες, αλλά όλοι γνωρίζουμε

ότι η παροχή της τεχνικής του ταλέντου είναι περιορισμένη, και ο καθένας πηγαίνει μετά από αυτό.

Ή μπορείτε να κάνετε το καλύτερό σας για να εντείνετε και να ανανεώσετε τα προσόντα σας,

ωστόσο το υπάρχον εργατικό δυναμικό μπορείετε να καλύψει το κενό. "

Από το 2013, όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία, η AT & T έχει δαπανήσει $ 250 εκατομμύρια για τα

προγράμματα εκπαίδευσης των εργαζομένων και την επαγγελματική ανάπτυξη και πάνω από $ 30

εκατομμύριασε σε δίδακτρα  για την παροχή βοήθειας κάθε χρόνο.Στους τελευταίους 18 μήνες η

AT & T έχει μειώσει τον χρόνο του κύκλου ανάπτυξης του προϊόντος κατά 40% και την επιτάχυνση

του  χρόνου  στα  έσοδα  κατά  32%.  Πρόσφατα,  όταν  η  εταιρεία  αποφάσισε  να  αναπτύξει  μια

ικανότητα  που  αφήνει  μεγάλες  επιχειρήσεις  πελάτες  να  επεκτείνει  το  εύρος  ζώνης  τους  σε

πραγματικό χρόνο, πήρε μόνο έξι μήνες για να το αναβαθμίσουν από μια ιδέα σε μια υπηρεσία με

περισσότερους από 450 πελάτες σε περισσότερες από 175 αγορές .

Μια Μακροπρόθεσμη Διαχείριση Ταλέντων

Προκειμένου να προσδιορίσει τις δεξιότητες, η επιχείρηση θα πρέπει να δημιουργήσει ένα σχέδιο

για την προμήθειά τους.  Σεκάθε διαχειριστή στην οργάνωση της στρατηγικής του δικτύου και της

τεχνολογίας της AT & T, η οποία αποτελεί περίπου το ήμισυ επαγγελματικό εργατικό δυναμικό της

επιχείρησης, ανατέθηκε έναν νέος ρόλος και αναμένεται να πάρει την εκπαίδευση.Ο στόχος ήταν η

απλοποίηση και  η  τυποποίηση των δομών ρόλου,  προκειμένου  να αυξηθεί  η  κινητικότητα  της

εργασίας και να προωθηθεί η ανάπτυξη των εναλλάξιμων δεξιοτήτων.

Για την διαχείριση των νέων δεξιοτήτων, η εταιρεία επανασχεδιάζει πρακτικές με τρεις τρόπους:



• οι μετρήσεις απόδοσης απλοποιήθηκαν ώστε να επικεντρωθούν πιο άμεσα σχετικά με το

πώς τα άτομα συνέβαλαν  στην επίτευξη των  επιχειρηματικών στόχων και αν τα άτομα

αναγνωρίζουν καλύτερα την αξία της αγοράς των θέσεων εργασίας. Αυτό έχει αυξήσει τα

οικονομικά οφέλη για τα άτομα με ικανότητες σε τομείς υψηλής ζήτησης, όπως π.χ. της

επιστήμης  των  υπολογιστών,  της  επιστήμης  δεδομένων,  της  δικτύωσης   και  του

λογισμικούτης. 

• Στην μονάδα Τεχνολογίας και Λειτουργιών της AT & T , για παράδειμγα, ο αριθμός των

διευθυντικών στελεχών που λαμβάνουν τις δύο υψηλότερες βαθμολογίες απόδοσης σε μια

κλίμακα πέντε σημείων μειώθηκε κατά 5%, ενώ αυτοί που λαμβάνουν τις δύο χαμηλότερες

αξιολογήσεις αυξήθηκαν κατά 37%. 

• Τον  ανασχεδιασμένο  προγράμμα  αποζημίωσης  με  βάση  την  αρχαίοτητα  πρόσθεσε

περισσότερο μεταβλητές αποζημιώσεις προκειμένου να παρακινήσει σε υψηλές επιδόσεις

και έδωσε βάρος στις δεξιότητες με ζήτηση.

Από την αρχή, στην AT & T ήταν σαφές ότι οι εργαζόμενοι που ενδιαφέρονται για νέους ρόλους θα

πρέπει  να  χρησιμοποιούν  τον  δικό  τους  χρόνο και  σε  ορισμένες  περιπτώσεις  να  επενδύουν  τα

χρήματά  τους  για   επανεκπαίδευση.  Η  ΑΤ  &  T  ενθαρρύνει  τα  μέλη  της  Ένωσης  να

επικαιροποιήσουν τις δεξιότητές τους.

Εργαλεία για την Αλλαγή 

Τον  Ιανουάριο  του  2014  εγκαινίασε  μια  πλατφόρμα  αυτοεξυπηρέτησης,  για  να  βοηθήσει  τους

υπαλλήλους  του  ανθρώπινου  δυναμικού  με  τη  μετάβαση,  η  οποία  προσφέρει  μια  σειρά  από

εργαλεία και διαδικασίες για την διαχείριση των επιδόσεων, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας και τον

προγραμματισμό του ταλέντου.

• Ένα  εργαλείο  προφίλ σταδιοδρομίας δεξιοτήτων του κάθε  ατόμου δημιουργεί  ένα ενιαίο

προφίλ ταλέντου και ανάπτυξης, με βάση το οποίο  ο εργαζόμενος μπορεί να αντιληφθεί τις

απαιτήσεις  νέων θέσεων εργασίας  και  να αναγνωρίσει  τις  δεξιότητες  για την  απόκτησή

τους.  Το εργαλείο βοηθά επίσης τους εργαζόμενους να βρούν ανοικτές θέσεις σε όλες τις

επιχειρηματικές μονάδες και τους συνδέει με τους πόρους ανθρώπινου δυναμικού.

Η Δραστηριότητα αναφέρεται στην ανάπτυξη και την υλοποίηση των πρωτοβουλιών που αυξάνουν

τις  δεξιότητες  τις  οποίες  η  εταιρεία  θα  χρειαστεί  στο  μέλλον.  Αυτές  περιλαμβάνουν  τον

προσδιορισμό των κενών μεταξύ των σημερινών και των μελλοντικών ικανοτήτων. 

Η Μέθοδος της Υδραυλικής  διευκολύνει τις μετακινήσεις των εργαζομένων πάνω, κάτω, πλαγίως,



και διαγωνίως σε όλη την οργάνωση. Η επιτυχία αυτής της κατηγορίας συνδέεται με τον αριθμό

των ανθρώπων που παίρνουν νέους ρόλους. 

Ένα Νέο Μοντέλο για Agility 

Η AT & T προσπαθεί  να ενσταλάξει  μια νοοτροπία στην οποία κάθε άτομο γίνεται  Διευθύνων

Σύμβουλος της δικής του καριέρας, έχοντας την εξουσία να αναζητήσειτις νέες δεξιότητες,  τους

ρόλους και τις εμπειρίες.

Η εταιρεία έχει ήδη την οργάνωση και την παροχή κινήτρων για την ανάπτυξη των ανθρώπων μέσα

από διάφορες τεχνικές. Ο πρόεδρος της AT & T Partner Solutions, Brooks McCorcle,  πιστεύει ότι

η  εφευρετικότητα  των  νεοσύστατων  επιχειρήσεων  θα  προκύψει  πιο  εύκολα,  καθώς  η  εταιρεία

συνεχίζει να σπάει τα παλιά όρια που εμπόδιζαν τη συνεργασία.

Netflix ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος Reed Hastings συζητά αντισυμβατικές πρακτικές HR της

εταιρείας. 

Μίσθωση, ανταμοιβή

Με τα χρόνια μάθαμε ότι αν ζητάτε από τους ανθρώπους να βασίζονται στη λογική και την κοινή

λογική, αντί για επίσημες πολιτικές, τις περισσότερες φορές θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα, και

με χαμηλότερο κόστος.  

Η  ενήλικη  συμπεριφορά  σημαίνει  να  μιλάμε  ανοιχτά  για  τα  θέματα  με  το  αφεντικό,  τους

συναδέλφους  και τους υφισταμένους.

Οι επιδόσεις

Ζητήθηκε από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να έχουν συνομιλίες σχετικά με τις επιδόσεις

ως οργανικό μέρος της δουλειάς τους. Σε πολλές λειτουργίες, όπωςστις πωλήσεις, στη μηχανική,

στην  ανάπτυξη,  το  προϊόν   είναι  αρκετά  προφανές  και  επομένωςκαι  το  πόσο  καλά  κάνουν  οι

άνθρωποι. 

Το δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με τη διασφάλιση αν οι εργαζόμενοι κατανοούν τους μοχλούς που

οδηγούν την επιχείρηση.  Ακόμα κι αν έχετε προσλάβει ανθρώπους που θέλουν να έχουν καλές

επιδόσεις, θα πρέπει να καταλαβαίνουν με σαφήνεια πώς η εταιρεία πραγματοποιείκέρδη και ποιες

συμπεριφορές θα οδηγήσει στην επιτυχία τους.

Στο Netflix,  για παράδειγμα,  οι εργαζόμενοι  που χρησιμοποιούνται  επικεντρώνονται  σε μεγάλο

βαθμό στην αύξηση των συνδρομητών, χωρίς μεγάλη επίγνωση του γεγονότος ότι τα έξοδα της

εταιρίας ήδη έτρεχαν πιο μπροστά. 



Το τρίτο θέμα είναι κάτι που αποκαλείται  η διχασμένη προσωπικότητα εκκίνησης.  Σε εταιρείες

τεχνολογίας αυτή εκδηλώνεται συνήθως μόνη της ως ένα σχίσμα μεταξύ των μηχανικών και της

ομάδας πωλήσεων, αλλά μπορεί να πάρει και άλλες μορφές.

Στο Netflix, για παράδειγμα, μερικές φορές χρειάστηκε να γίνει υπενθύμιση στους ανθρώπους ότι

υπήρχαν μεγάλες διαφορές μεταξύ των μισθωτών του επαγγελματικού προσωπικού στα κεντρικά

γραφεία και των ωριαία εργαζομένων στα τηλεφωνικά κέντρα.

Πρόσληψη και ανάπτυξη ταλέντου στη Netflix

Καλοί Διευθυντές ταλέντο σκέφτονται σαν επιχειρηματίες -άνθρωποι  

Κατά  τη  διάρκεια  30  χρόνων  στην  επιχείρηση  δεν  έχω  δει  ποτέ  μια  πρωτοβουλία  του  τομέα

ανθρωπίνων σχέσεων που βελτίωσε το ηθικό στα τμήματα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Γιατί να μην είναι οι επιχειρήσεις πιο καινοτόμες; Ως κοινωνία, είχαμε εκατοντάδες χρόνια για να

εργαστούμε για την διαχείριση των βιομηχανικών επιχειρήσεων, έτσι πολλές αποδεκτές πρακτικές

ανθρωπίνων σχέσεων επικεντρώνονται σε αυτή την εμπειρία.

Ο McCord αναφέρεται σε δύο «βασικές αρχές», οι οποίες είναι ριζωμένες στη διαχείριση ταλέντων

σύμφωνα με τη  φιλοσοφία του Netflix: 

• "Το καλύτερο πράγμα που μπορείτε να κάνετε για τους εργαζόμενους είναινα προσλάβετε

"εξαιρετικούς συναδέλφους από ο,τιδήποτε άλλο."

Το  δεύτερο  στοιχείο  της  προσέγγισης  της  εταιρείας  είναι  η  προθυμία  να  αφήσει  να  φύγουνοι



ανθρώπων των οποίων οι δεξιότητες δεν είναι πλέον κατάλληλες, "δεν έχει σημασία πόσο πολύτιμη

η συμβολή τους ήταν κάποτε». 

Το  τελικό  αποτέλεσμα  αποτελείται  από  πέντε  βασικά  στοιχεία:  

Γράφημα : Χρόνια Εργασιακή Εμπειρία

1.  Μίσθωση,  ανταμοιβή,  και  ανέχονται  μόνο  πλήρως  διαμορφωμένο  ενήλικες

"Οι περισσότερες εταιρείες ξοδεύουν ατελείωτο χρόνο και χρήμα γράφοντας και την επιβολή των

πολιτικών  ανθρώπινου  δυναμικού,  για  την  αντιμετώπιση  των  προβλημάτων  που  το  3%  των

εργαζομένων θα μπορούσε να προκαλέσει.” .Αντ' αυτού, είναι καλύτερα να γίνει προσπάθεια να

μην προσληφθούν αυτοί οι άνθρωποι, ή και να αφεθούν να αποχωρήσουν , αν αποδειχθεί ότι ήταν

λάθος να προσληφθούν.

2. Πείτε την αλήθεια σχετικά με τις επιδόσεις

Αντ 'αυτού, ο τομέας ανθρωπίνων σχέσεων ζήτησε από τους διευθυντές και τους υπαλλήλους να

έχουν μεταξύ τους συνομιλίες σχετικά με τις επιδόσεις ως "οργανικό τμήμα της εργασίας τους». 

3.  Διευθυντές  κατέχουν  τη  δουλειά  της  δημιουργίας  μεγάλων  ομάδων

Σύμφωνα  με  McCord,  οι  διαχειριστές  θα  πρέπει  πάντα  να  σκέφτονται  μπροστά.  δεν  αρκεί  ο

διακανονισμός  για  αυτό  που  ήδη  έχουν.  

«Αν είστε σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, είστε πιθανώς  σε χώρο με



πολλές  αναντιστοιχίες»,  πρόσθεσε.  "Σ'  αυτή  την  περίπτωση,  θα  πρέπει  να  έχετε  ειλικρινείς

συνομιλίες, για να αφήσετε κάποια μέλη της ομάδας να βρουν ένα μέρος όπου οι δεξιότητές τους

θα τους παρέχουν μια καλύτερη τακτοποίηση. Θα πρέπει, επίσης, να προσλαμβάνετε άτομα με τις

κατάλληλες δεξιότητες. "

Αν δείτε μια καλύτερη ευκαιρία αλλού, θα πρέπει να επιτραπεί να πάρετε ό, τι έχετε κερδίσει και να

φύγετε.

4. Οι ηγέτες κατέχουν την δουλειά της δημιουργίας του πολιτισμού της εταιρείας

Είναι  χάσιμο  χρόνου  ο  ηγέτης  να  αρθρώσει  τις  ιδέες  για  τις  αξίες  και  τον  πολιτισμό,  αν  δεν

επιβραβεύει  τη συμπεριφορά που ευθυγραμμίζεται  με τους στόχους αυτούς.  Ακόμα κι αν έχετε

προσλάβει ανθρώπους που θέλουν να έχουν καλές επιδόσεις, θα πρέπει να κατανοούν με σαφήνεια

πώς η εταιρεία κάνει τα χρήματα, καθώς και ποιές συμπεριφορές θα οδηγήσει στην επιτυχία της. 

5. Καλοί διαχειριστές με ταλέντο σκέφτονται σαν καινοτόμοι 

«Τί είναι καλό για την εταιρεία;»  "Πώς μπορούμε να το επικοινωνήσουμε στους εργαζόμενους;

Πώς μπορούμε να βοηθήσουμε κάθε εργαζόμενο να καταλάβει τί  εννοούμε με τον όρο υψηλές

επιδόσεις;  

Εδώ είναι ένα απλό τεστ: αν η εταιρεία σας έχει ένα σχέδιο μπόνους απόδοσης, ανεβαίνει σε έναν

τυχαίο  υπάλληλο  και  τον  ρωτάει,«  Ξέρετε  συγκεκριμένα  τί  πρέπει  να  κάνουμε  τώρα  για  να

αυξήσετε  το  μπόνους  σας;  »  Αν αυτός  ή  αυτή  δεν  μπορεί  να  απαντήσει,  η  ομάδα  του  τομέα

ανθρωπίνων  σχέσεων  δεν  κάνει  τα  πράγματα  τόσο  σαφή  όσο  χρειάζεται  να  είναι.  "

Γράφημα: Θέση στην επιχείρηση- Οργανισμό

Η Oracle Corporation είναι μια αμερικανική  πολυεθνική εταιρία τεχνολογίας των υπολογιστών,

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Multinational_corporation&usg=ALkJrhgkHoE-wvCuIHOF42I-ZbkYDjUkVw


που εδρεύει στο Redwood     Shores  , στην Καλιφόρνια. Η εταιρία ειδικεύεται κυρίως στην ανάπτυξη

και  εμπορία  λογισμικού  βάσεων  δεδομένων  και   τεχνολογίας,  λογισμικού  των  επιχειρήσεων

προϊόντων, κυρίως με δικό της εμπορικό σήμα των συστημάτων διαχείρισης βάσεων δεδομένων .

Η εταιρεία αναπτύσσει επίσης και χτίζει εργαλεία για την βάση δεδομένων της ανάπτυξης και των

συστημάτων λογισμικού μεσαίας βαθμίδας, τον  προγραμματισμό επιχειρηματικών πόρων (ERP)

και την διαχείριση πελατειακών σχέσεων (CRM).

•

•  

•

• Τυποποίηση

• Προϊόντα και υπηρεσίες

Η Oracle  σχεδιάζει,  κατασκευάζει  και  πωλεί   δύο προϊόντα  λογισμικού και  υλικού,  καθώς και

υπηρεσίεςγια την πραγματοποίησή τους (όπως η χρηματοδότηση, η εκπαίδευση, συμβουλευτικές

υπηρεσίες, και υπηρεσίες φιλοξενίας), διακομιστές αρχείων, συστήματα διαχείρισης περιεχομένου,

συστήματα διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων, συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων και

επιχειρηματικής νοημοσύνης.

Εφαρμογές
• Η  Oracle   E-  Business     Suite περιλαμβάνει  το  λογισμικό  για  να  εκτελούνται  διάφορες

λειτουργίες  της  επιχείρησης  που  σχετίζονται  με  (για  παράδειγμα)  τα  οικονομικά,  την

κατασκευή,  διαχείριση  πελατειακών  σχέσεων (CRM),  προγραμματισμό  επιχειρηματικών

πόρων (ERP) και διαχείριση των ανθρώπινων πόρων. Η Oracle Retail Suite  καλύπτει την
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https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=https://en.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning&usg=ALkJrhiWVSkVeQryiJHuHcJ_68omsnAmAg
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κάθετη λιανική βιομηχανία, παρέχοντας υπηρεσίες διαχείρισης εμπορευμάτων, διαχείρισης

των  τιμών,  κατανομές,  πράξεις  διαχείρισης  καταστήματος,  διαχείρισης  αποθήκης,  της

πρόβλεψης  της  ζήτησης,  οικονομικού   σχεδιασμού  εμπορευμάτων,  ποικίλου

προγραμματισμό  και της διαχείρισης της κατηγορίας.  Η ανάλυση βοηθά τους πωλητές να

καταλάβουν τι είναι σημαντικό για τους πελάτες. Εντοπίζει τάσεις, αιχμές, και ανωμαλίες

για να κάνει διορθώσεις της πορείας σε πραγματικό χρόνο. 

• Marketing

• Πρακτικές πωλήσεων

Αυτή η κρίση σχετικά, λόγω της στρατηγικής της Oracle του "εκ των προτέρων" μάρκετινγκ, στην

οποία  οι  άνθρωποι  των  πωλήσεων  προέτρεψαν  τους  πιθανούς  πελάτες  να  αγοράσουν  την

μεγαλύτερη δυνατή ποσότητα του λογισμικού με μία αγορά. 

Ανταγωνισμός

Σε  πρόσφατη χρόνια,  όμως,  ο  ανταγωνισμός  μεταξύ  Oracle  και  SAP έχει  αυξηθεί,  και,  ως  εκ

τούτου,  η αντιπαλότητα μεταξύ των δύο εταιριών έχει  αυξηθεί,  και ακόμη  εξελίσσεται  σε μια

διαμάχη μεταξύ των συν-ιδρυτών των δύο εταιρειών.

Τονίζεται  η   αμείλικτη  αισιοδοξία  μας  ότι  υπάρχουν  λύσεις  για  κάθε  πρόβλημα,  και

αντικατοπτρίζετε έτσι η πεποίθησή μας ότι η αποτυχία είναι αναγκαία για την καινοτομία , καθώς

κάθε επανάληψη είναι μια εμπειρία εκμάθησης 

Εργασία με δημιουργικό και δυναμικό Φοιτητές 

«Είχα  μια  μεγάλη εμπειρία  εθελοντισμού  για το Ίδρυμα Oracle  Education.  Τα ενέργεια  και  τη

δημιουργικότητα  τους  μαθητές  έφεραν  στο  εργαστήριο  μας  ήταν  πολύ  ενθαρρυντική,  και

αισθάνομαι τυχερός που είναι μέρος του προγράμματος. "

• Διασκέδαση Έργα σχεδιαστεί για να διδάξουν Εμμονή, Resiliency και Grit

Το  Ίδρυμα  Oracle  Education  είναι  περήφανοι  που  συνεργαζόμαστε  με  Σχεδιασμός  Tech  High

School (d.tech). Αναλαμβάνουμε d.tech φοιτητές σε προγράμματα δύο εβδομάδων τέσσερις φορές

το χρόνο. 

• Γίνετε Oracle Εθελοντής Προπονητής και να βοηθήσουν στη διαμόρφωση του μέλλοντος 

Οι εργαζόμενοι της Oracle μπορούν να απασχοληθούν εθελοντικά ως προπονητές του έργου για

έως και δύο εβδομάδες κάθε χρόνο, με πρόσθετη άδεια μετ 'αποδοχών για την προετοιμασία, κατά

τη διακριτική ευχέρεια των διαχειριστών τους . 



Oracle Εθελοντές 

Οι ευκαιρίες για να οδηγήσει τα έργα του Oracle Education Foundation δημοσίευσε στο σύστημα

Oracle Εθελοντών, το οποίο είναι προσβάσιμο σε όλους τους εργαζόμενους της Oracle.

Για να υπάρξει μία ενιαία άρθρωση, το σύστημα των επιχειρήσεων της Oracle  υποστηρίζεται από

μία ενιαία βάση δεδομένων ως πηγή που παρέχει  στοιχεία για τις επιχειρηματικές διαδικασίες, με

μια ομοιόμορφη εμφάνιση και αίσθηση,  οι οποίες συγκροτούν τα θεμέλια για την οξυδερκή λήψη

αποφάσεων στα προβλήματα του σήμερα, αλλά παρέχουν επίσης τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει η

εταιρία ευρύτερα, και καθολικά στρατηγικές προκλήσεις. 

Το σύστημα παρέχει την δυνατότητα στην οργάνωση να παρουσιάσει  διορατικότητα, ευελιξία,

αποτελεσματικότητα και  συνέπεια στη διαχείριση ταλέντων. 

Η Oracle  περιγράφει τις  δυσκολίες  και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι οργανισμοί όταν

προσπαθούν να βρουν λύσεις για πωλητές που δεν είναι εγγενείς στον πυρήνα του συστήματος.

Η ολοκληρωμένη προσέγγιση της Oracle,  όσον αφορά την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη

επιχειρηματική αξία, έχει λειτουργικά πλεονεκτήματα και τεχνική αξία. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Οι θέσεις πωλητών προϊόντων θα μπορούσαν να προσφέρουν στον χρήστη υλοποιήσεις

και διεπαφές (περιβάλλον εργασίας χρήστη). Ωστόσο, οι προσφορές τους εισάγονται λειτουργικά

και τεχνικά ως θέματα δεδομένων και αποσυνδέονται και απαγορεύουν σε πραγματικό χρόνο την

επικοινωνία σε διαφορετικές αλλά σχετικές λειτουργίες, όπως ο σχεδιασμός, πρόσληψη, απόδοση,

η μάθηση και η αποζημίωση.  

Όταν μια επιχείρηση επιλύει ζητήματα απόδοσης του εργαζόμενου, θα πρέπει να δεί να ρέουν τα

οφέλη  απευθείας  της  μάθησης,  της  εξέλιξης  της  σταδιοδρομίας  και  του  προγραμματισμού  της

διαδοχής, ως υποπροϊόντος ολοκλήρωσης μεταξύ των εφαρμογών και με πυρήνα του τομέα των

ανθρωπίνων σχέσεων.

Μια λύση εξειδικευμένης μάθησης λύνει λίγο τα προβλήματα, αν δεν μπορεί να ενσωματώσει τα

κενά απόδοσης  και εάν δεν παρέχει το δικαίωμα μάθησης για νέες προσλήψεις . Αυτό μπορεί να

οδηγήσει σε υψηλότερο ρυθμό του κύκλου εργασιών και σε χαμηλότερες βαθμολογίες επιδόσεων

για εκείνους που προσέλαβε πρόσφατα. 

Ο χρόνος και η προσπάθεια είναι σπατάλη, διότι η στρατολόγηση δεν είναι σε θέση να περιορίσει

τις αναζητήσεις τους σε γνωστές πηγές υψηλής απόδοσης. 

Η επιχείρηση που μπορεί να αποδίδει, αλλά δεν μπορεί να συνδέει τις επιδόσεις με την εκμάθηση,

τον προγραμματισμό της διαδοχής και την αποζημίωση δεν μπορεί πραγματικά αξιοποιήσει την

δύναμη της διαχείρισης της απόδοσης. Το αποτέλεσμα είναι μια αποσπασματική, ελλιπής εικόνα



των εργαζομένων και της αξίας τους στην οργάνωση. 

Οι  προμηθευτές  εξειδικευμένες  στο χώρο της  διαχείρισης  ταλέντου εισαγάγει  ένα αριθμός  των

εξόδων που μπορεί να είναι τόσο συνεχής και κρυφές: 

Οι χρήστες πρέπει να μάθουν και να θυμούνται ένα νέο περιβάλλον για κάθε προϊόν.

Η  διαδικασία  υλοποίησης  μπορεί  να  είναι  πιο  περίπλοκη  για  τα  προϊόντα  που  απαιτούν

εξειδικευμένους πωλητές.  

Αυτά  τα  ξεχωριστά  προβλήματα   επιτίθενται  σε  κάθε  ένα  από τα  εξής  θέματα  ξεχωριστά:  το

σχεδιασμό, την πρόσληψη, την απόδοση, τη μάθηση, την εξέλιξη της σταδιοδρομίας, η διαδοχή

σχεδιασμό, την αποζημίωση, καθώς και την μέτρηση  και την υποβολή εκθέσεων. 

Ο  στόχος  ενός  ολοκληρωμένου  συστήματος  είναι  να  συνδέει  απρόσκοπτα  δεξιότητες  και

ικανότητες,  μαθησιακούς  στόχους,  δεδομένα  των  επιδόσεων  και  του  προγραμματισμού  της

διαδοχής,  αναπτυξιακά  σχέδια  των  εργαζομένων  και  την  οικονομική  παρακολούθηση  των

πληροφοριών. 

Διαχείριση ταλέντων στο πλαίσιο της Oracle:  Αυτοδιαχείριση, το περιεχόμενο του χρήστη, της

γνώσης περιεχομένου, οργανωτικές δομές, ροές εργασίας, γεγονός που ενεργοποιεί, δεδομένων και

των επιχειρήσεων ολοκλήρωσης της διαδικασίας με πυρήνα , και πολλά άλλα. 

Επιπλέον, το ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης ταλέντου δεν είναι μόνο για τη  διαχείριση του

ταλέντου.  Μπορεί  επίσης  να  λειτουργήσει  ως  μοχλός  για  την  επιχειρηματική  ευφυΐα,  διότι

επιτρέπει εταιρείες να διασχίζουν τις γραμμές των επιχειρήσεων και να δημιουργήσουν μια ροή

διαδικασίας που παρακολουθεί. 

Ολοκληρωμένο πλαίσιο διαχείρισης ταλέντου της Oracle είναι μια επίπεδη επιχείρηση. Το πλαίσιο

παρέχει  πολλά  πλεονεκτήματα  που  εξοπλίζουν   να  καλύψει  τις  τρέχουσες  και  τις  μελλοντικές

προκλήσεις: 

• Ένα σταθερό θεμέλιο για μια ολιστική άποψη του ταλέντου που οδηγεί σε επιχειρηματικά

αποτελέσματα 

• Υποστήριξη των στόχων της διαχείρισης C-επίπεδο, ενισχύοντας έτσι το ρόλο του τομέα

ανθρώπινων σχέσεων  ως στρατηγικού συνεργάτη και συμβούλου

• Βελτιωμένες  δυνατότητες  λήψης  αποφάσεων  λόγω  των  καλύτερων,  πιο  ακριβών

πληροφοριών  που  αντλήθηκαν  σε  πραγματικό  χρόνο  από  τον  πυρήνα  του  τομέα

ανθρωπίνων σχέσεων.



Βελτιωμένες επιχειρηματικές ευκαιρίες και  σχέσεις με τους πελάτες, τους προμηθευτές και άλλους

επιχειρηματικούς εταίρους. 

Ο τομέας των ανθρωπίνων σχέσεων μπορεί να δεί σε ατομικό επίπεδο το ταλέντο, τις δεξιότητες,

την εμπειρία και την κατάρτιση που κάθε εργαζόμενο διαθέτει ή χρειάζεται να αποκτήσει. 

Το ταλέντο μπορεί να προβληθεί σε ολόκληρη την επιχείρηση σε συνολικό επίπεδο, ώστε ο τομέας

των  ανθρώπινων  σχέσεων να  μπορεί  να  αξιολογήσει  τα  υπάρχοντα  σύνολα ικανότητας  και  να

αποφασίσει πώς να καλύψει τις τρέχουσες και μελλοντικές ελλείψεις δεξιοτήτων. 

Ενισχύει τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις σχέσεις σε ολόκληρη την διευρυμένη επιχείρηση, με

γρήγορη  ενσωμάτωση  νέων  πελατών,   συνεργατών  και   προμηθευτών,  για  να  εξασφαλιστεί  η

ταχεία, σε πραγματικό χρόνο, μεταφορά γνώσης και η προσφορά μάθησης να μπορεί να επεκταθεί

πέραν των παραδοσιακών εταιρικών ορίων, προκειμένου  να εκπαιδευτούν καλύτερα οι διανομείς,

οι εγκαταστάτες και οι πάροχοι υπηρεσιών, βελτιώνοντας έτσι  τις δεξιότητες των προμηθευτών και

των συνεργατών και την αύξηση της ικανοποίησης των πελατών. 

Οι  Εταιρίες  όπως  η  AMN  Healthcare έχουν  κάνει  ακριβώς  αυτό-οικοδόμηση  με  ετήσιες

διαδικασίες εκτίμησης του ταλέντου τους, της ικανότητας, της αφοσίωσης και της φιλοδοξίας. Οι

πληροφορίες αυτές, σε συνδυασμό με την αξιολόγηση της ικανότητας των διευθυντών, δίνουν στην

AMN  μια  σαφή  εικόνα  της  δύναμης  στον  πάγκο  της.  «Εκτελεστική  επιτροπή  μας  έχει  πολύ

περισσότερη εμπιστοσύνη στους εργαζόμενους χαρακτηριστεί ως υψηλών δυνατοτήτων από τότε

που άρχισε να χρησιμοποιεί αυτό το μοντέλο», λέει ο Laurie Jerome, αντιπρόεδρος της εταιρείας,

της μάθησης και το ταλέντο της ανάπτυξης. 



Organization chart MST (MST, 2010a).

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ: ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΥΓΕΙΑ 

Αλεξάνδρα  Υγείας  (AH)  είναι  το  σύμπλεγμα  της  υγειονομικής  περίθαλψης  που  διαχειρίζονται

σήμερα δύο οντότητες: Khoo Teck Puat Νοσοκομείο (KTPH) και Jurong Ιατρικό Κέντρο (ΚΕΠ).

KTPH  είναι  η  πρώτη  γενική,  οξεία  φροντίδα  νοσοκομείο  χτίστηκε  για  να  εξυπηρετήσει

περισσότερους από 650.000 κατοίκους και τους εργαζόμενους στο βόρειο τμήμα της Σιγκαπούρης.

Μια εργασία-ζωή Στρατηγική για όλους 

Πλαισίου διαχείρισης ταλέντου του επικεντρώνεται για ανάπτυξη των ανθρώπων στο εσωτερικό,

καθώς και την προσέλκυση και τη διατήρηση υψηλής ποιότητας ταλέντο με πάθος για φροντίδα

υγείας

Ευέλικτες ρυθμίσεις εργασίας

Έχει  θέσει  σε  εφαρμογή  FWAs  όπως  flexi-ώρες,  η  εργασία  μερικής  απασχόλησης  και  τα

συστήματα  εκ  περιτροπής  εργασίας  για  το  προσωπικό  των  δραστηριοτήτων  της.  Για  τους

ηλικιωμένους εργαζόμενους,  οι πολιτικές flexi-ώρες είναι να επεκταθεί  και σε αυτούς δεν είναι

λιγότερο από ό, τι τους νεότερους εργατικό δυναμικό. Αυτά FWAs παρέχουν μεγαλύτερης ηλικίας

εργαζομένους με την ευελιξία να σχεδιάζουν την εργασία τους σύμφωνα με τις ικανότητες και τις

προτιμήσεις  τους,  καθώς  και  για  την  κάλυψη  άλλων  τους  κοινωνικών  και  οικογενειακών

υποχρεώσεων. 



Φυσικό Περιβάλλον εργασίας

Πιστεύει ότι μια σημαντική πτυχή της επαγγελματικής ζωής είναι ένα ευνοϊκό, φυσικό περιβάλλον

εργασίας.  Αυτό  είναι  ιδιαίτερα  σημαντικό  για  τους  ηλικιωμένους  εργαζόμενους  των  οποίων  η

εργασία συνεπάγεται φυσικές καταπονήσεις. 

Τέλος  το  νοσοκομείο  Αλεξάνδρα  Υγείας  συνεχίζει  να  βρουν  τρόπους  για  τη  βελτίωση  της

ενσωμάτωσης εργασίας-προσωπικής ζωής για όλους τους εργαζομένους της. ΥΕ θα επανεξετάσει

και εδραίωση πρωτοβουλίες επαγγελματικής και προσωπικής ζωής της σε ένα ολιστικό πλαίσιο που

να καλύπτει την κοινωνική, οικονομική, πνευματική, προσωπικές και φυσικές πτυχές της υγείας

των εργαζομένων.

Με βάση το έργο της με τις εταιρίες κατά την τελευταία δεκαετία, η ηγεσία του έχει αναπτύξει

διάφορους  τρόπους  για  τη  μέτρηση  των  τριών  βασικών  ιδιοτήτων  του  δυναμικού  δηλαδή  της

ικανότητας, της δέσμευσης και της φιλοδοξίας.

Οι προϊστάμενοι γνωρίζουν ότι οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους όταν έχουν μια πολύ

συγκεκριμένη άποψη για τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες τους. Οι περισσότεροι οργανισμοί

αναγνωρίζουν  επίσης  το  οικονομικό  όφελος  από την  ανάθεση  της  διαχείρισης  ταλέντου  στους

διευθυντές των επιμέρους μονάδων - όταν οι  προϋπολογισμοί εταιριών και είναι περιορισμένοι,

μεταθέτουν το κόστος των προγραμμάτων ανάπτυξης από την έδρα στους προϋπολογισμούς των

επιχειρηματικών μονάδων. 

Κατά  τη  διάρκεια  αυτής  της  περιόδου,  οι  συμμετέχοντες  λαμβάνουν  συμβουλές  και  τακτικές

αξιολογήσεις από μια σειρά προπονητές που εισάγονται από έξω από την εταιρεία. Επίσης, πρέπει

να  αναπτύξουν  ένα  έργο-μια  αύξηση  νέο  προϊόν,  υπηρεσία  ή  επιχειρηματικό  μοντέλο,  που

προορίζεται  για  τη  δημιουργία  αξίας  για τις  επιμέρους  μονάδες  τους.  πρόοδο κάθε  υποψήφιας

χώρας  στον  τομέα  αυτό  αξιολογείται  κατά  τη  διάρκεια  μιας  συνεδρίας  ηγεσίας  που

πραγματοποιείται σε μια αναδυόμενη αγορά όπως η Κίνα, η Ινδία, ή η Βραζιλία, προκειμένου να

αυξηθεί  η  παγκόσμια  γνώση  των  συμμετεχόντων.  Οι  απόφοιτοι  αφήσει  το  πρόγραμμα  με  μια

πολυετή  ατομικό  σχέδιο  ανάπτυξης  και  αναθεωρείται  περιοδικά  από  μια  ομάδα  ανώτερων

επικεφαλής για περαιτέρω ανάπτυξη και αλλαγή σε ολόκληρη την εταιρεία. 

Το  σύστημα  παρέχει  τη  δυνατότητα  στην  οργάνωση  με  διορατικότητα,  με  ευελιξία,  με

αποτελεσματικότητα και με συνέπεια στη διαχείριση ταλέντων. 

Ορίζεται  για  να  δημιουργήσει  ταυτόχρονα  ως  ρόλους  ασφαλείας,  τις  ροές  εργασίας  και  τις



διαδικασίες έγκρισης εξασφαλίζει την ορθή δρομολόγηση εργασία μεταξύ των υπηρεσιών.

Ο Kevin είναι ο Πρόεδρος της άλση ConsultingGroup και Αναπληρωτής Καθηγητής Management

στο GraziadioSchoolofBusinessandManagement του Πανεπιστημίου του Pepperdine.

Σε αυτό το post Kevin μοιράζεται μερικά σημαντικά ευρήματα της έρευνας και διορατικότητα για το

πώς διαχείρισης ταλέντου μπορεί να επηρεάσει την οργανωτική απόδοση στον τομέα της υγείας.

Η υγειονομική περίθαλψη επαγγελματιών ανθρώπινου δυναμικού αντιμετωπίσει απίστευτη αλλαγή

στο σημερινό ολοένα και πιο ανταγωνιστικό περιβάλλον της υγειονομικής περίθαλψης. υποβάθμιση

επιστροφή, συρρίκνωση των περιθωρίων, μια ραγδαία γήρανση του εργατικού δυναμικού, και τη

μετάβαση της βιομηχανίας από τον όγκο για να μετρήσεις την αξία που βασίζεται απαιτούν πιο

αποτελεσματικές στρατηγικές διαχείρισης ταλέντων για την ανάπτυξη ενός συνεχούς αγωγού του

ταλέντου ηγεσίας. 

Την   (Έρευνα  Διαχείρισης  Ταλέντων  Υγείας)  βέλτιστες  πρακτικές  σχετικά  με  τις  κλινικές,

οικονομική, και το εργατικό δυναμικό αποτελέσματα απόδοσης. 

Αυτές οι βέλτιστες πρακτικές περιλαμβάνουν: 

• Υποστήριξη Κορυφαία Ομάδα Διαχείρισης 

• Πρακτικές αξιολόγησης ταλέντο 

• Διαδικασίες Διαχείρισης Απόδοσης 

• πρακτικές Pay 

• Ηγεσία Ανάπτυξης Πολιτισμού 

• Onboarding πρακτικές 

• Μεγαλύτερη  ικανοποίηση  των  ασθενών. Οργανισμούς  Νοσοκομείο  με  τις  πρακτικές

διαχείρισης υποδειγματική ταλέντο επέδειξε 13% υψηλότερες βαθμολογίες  ικανοποίησης

των ασθενών (74%),  όπως μετράται  με  το ποσοστό των ασθενών που ανέφεραν υψηλή

ικανοποίηση (  "Πάντα" ικανοποιημένοι)  σε όλη σκορ από το νοσοκομείο  Εκτίμηση των

καταναλωτών των παρόχων υγειονομικής περίθαλψης και συστήματα (HCAHPS) έρευνες.

Οι  ισχυρότεροι  οδηγοί  των  υψηλών  βαθμολογιών  HCAHPS  ήταν  Talent  πρακτικές

αξιολόγησης και Top Management Support Team. 

• Μείωση  του  κύκλου  εργασιών  που  θηλάζουν. Οργανισμούς  νοσοκομείο  με  ισχυρή

ποσοστά χρησιμοποίησης των βέλτιστων πρακτικών σημειώνεται  ανωτέρω αναφερόμενη

2,07%  χαμηλότερο  ετήσιο  κύκλο  εργασιών  για  τις  νοσοκόμες  σε  σύγκριση  με  τις

οργανώσεις  με  χαμηλές  βαθμολογίες  αξιοποίηση.  Onboarding  πρακτικές  και  Ηγεσία

Ανάπτυξης Πολιτισμού επέδειξε τη μεγαλύτερη

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=el&prev=search&rurl=translate.google.gr&sl=en&u=http://bschool.pepperdine.edu/newsroom/wp-content/uploads/2013/04/HealthcareTalentMgmt.Report.pdf&usg=ALkJrhhawGDm60Buy2VhXSmZKcmogh-YVQ


• Υψηλότερη  εσωτερική  /  εξωτερική  αναλογίες  εκτελεστικό  προσλήψεις. Ισχυρή

εφαρμογή  των  βέλτιστων  πρακτικών  και  προέβλεψε  ένα  26%  υψηλότερη  εσωτερική  /

εξωτερική αναλογία εκτελεστικό πρόσληψη (69%), ως ανοικτό διευθυντικές θέσεις  ήταν

κυρίως γεμάτη από εσωτερικούς υποψηφίους. 

• Μεγαλύτερη  εκτελεστική  πολυμορφία  της  ομάδας. Νοσοκομεία  αξιοποίηση  της

διαχείρισης ταλέντου βέλτιστες πρακτικές ανέφεραν 18% περισσότερες γυναίκες σε θέσεις

εκτελεστικό  επίπεδο  (αντιπρόεδροι  και  άνω)  και  βελτίωση  το  28% του  ποσοστού  των

εκτελεστικών ρόλων καταλαμβάνεται από εθνοτικές μειονότητες. 

• Υψηλότερη παραγωγικότητα των εργαζομένων.Καλύτερη χρήση Πρακτική συνδέθηκε με

ένα  εντυπωσιακό  23,7% ($  31.469  ανά  ισοδύναμο  πλήρους  απασχόλησης)  αύξηση  της

παραγωγικότητας των εργαζομένων, όπως μετράται από τα καθαρά έσοδα διαιρούμενο με

το συνολικό ισοδύναμα πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ). 

• Ευθυγραμμίστε πρακτικές Κίνητρο Πληρώστε για τη βελτίωση της ικανοποίησης των

ασθενών. Ευθυγραμμίστε  Διευθύνων  Σύμβουλος,  ανώτερο  διευθυντικό  στέλεχος  της

ομάδας,  και  διαχειριστικές  πολιτικές  αμοιβών  παροχής  κινήτρων  και  τα  συστήματα

αξιολόγησης  της  απόδοσης  με  ορατό,  ενεργό  υποστήριξη  των  πρακτικών  διαχείρισης

ταλέντων. 

• Ανάπτυξη  υψηλής  πιθανούς  ηγέτες. Επιλεκτικά  τοποθετήσετε  υψηλό  δυναμικό  σε

βιωματικές  ευκαιρίες  ανάπτυξης  που  είναι  άμεσα  συνδεδεμένη  με  τη  στρατηγική,  τις

πρωτοβουλίες σε όλο το σύστημα, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών έργων (π.χ., cross-

διαιρεμένη και cross-site αναθέσεις) και εσωτερικά προγράμματα ανάπτυξης ηγεσίας που

περιλαμβάνουν δράσεις μαθαίνοντας τα έργα. 

• Για να μάθετε για την κατάσταση της διαχείρισης ταλέντων στον κλάδο της υγειονομικής

περίθαλψης των ΗΠΑ, γυρίσαμε με τον Δρ Kevin Groves.  Ο Kevin είναι  αναπληρωτής

καθηγητής  της  διαχείρισης  και  σήμερα  κατέχει  τη  Denney  πρόεδρος  Καθηγητή,  ένα

προικισμένο υποτροφία που υποστηρίζει την έρευνα του σχετικά με τον προγραμματισμό

της  διαδοχής  και  διαχείρισης  ταλέντων  πρακτικών  σε  οργανισμούς  υγειονομικής

περίθαλψης  σε  Graziadio  School  of  Business  and  Management  του  Πανεπιστημίου  του

Pepperdine. Είναι επίσης πρόεδρος της Groves Consulting Group, μια εταιρεία συμβούλων

που βοηθά τους οργανισμούς να αναπτύξουν το ταλέντο μέσω συστημάτων αξιολόγησης

ηγεσίας, την ανάπτυξη και τον προγραμματισμό της διαδοχής. 

• Όταν έχετε ισχυρές πρακτικές αξιολόγησης της απόδοσης, οι εργαζόμενοι στους ρόλους

ασθενή που αντιμετωπίζει μπορεί να προσδιορίσει με σαφήνεια τις δυνάμεις τους και τους



τομείς ανάπτυξης σε σχέση με τις διάφορες πτυχές της ικανοποίησης των ασθενών, η οποία

είναι ό, τι HCAHPS βαθμολογίες αξιολόγηση. Ίσως το πιο σημαντικό, μια ισχυρή πρακτική

αξιολόγησης της απόδοσης περιλαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα για τη βελτίωση της ένα ή

περισσότερα  στοιχεία  σχετικά  με  τις  αντιλήψεις  των  νοσοκομειακών  την  εμπειρία  τους

ασθενείς ». 

Ναι, μου έργα έρευνας και του πελάτη στα νοσοκομεία και τα συστήματα υγείας βρίσκει συνεχώς

ότι είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική onboarding πρακτικές που σχετίζονται με: 

• μείωση του χρόνου για την παραγωγικότητα? 

• ενισχυμένη δέσμευση των εργαζομένων? και 

• Εργασιακή απόδοση. 

Τα οφέλη ενός ωριμάσει  εργατικού δυναμικού περιλαμβάνει  και  το προσωπικό που είναι  καλά

εκπαιδευμένο, έμπειρο και ικανό παρέχοντας υψηλό επίπεδο της φροντίδας των ασθενών και των

υπηρεσιών. Αυτές οι εργαζόμενοι συμβάλει επίσης στη δημιουργία ενός σταθερού του εργατικού

δυναμικού,  που  είναι  περισσότερο  προσηλωμένη  στην  εργασία  και  προκαλούν  λιγότερη

αναστάτωση στην εργασία. 

Αναγνωρίζοντας το πάθος για την εξυπηρέτηση, AH ήταν ένα από τα πρώτα τους εργοδότες να

καθορίσει την πολιτική επανένταξη στην αγορά εργασίας της για τους εργαζόμενους που επιθυμούν

να συνεχίσουν να εργάζονται για το νοσοκομείο.

Οι  εργαζόμενοι  ενθαρρύνονται  επίσης  να  συμμετέχουν  σε  εκπαιδευτικά  προγράμματα,  όπως  η

γηριατρική  εκπαίδευση  που  διεξήχθη  από  το  υποκατάστημα  γηριατρικής.  Για  τη  μέτρηση  της

επιτυχίας των πρωτοβουλιών επαγγελματικής και προσωπικής ζωής, AH υιοθετεί εργαλεία, όπως

τη γνώμη των εργαζομένων έρευνες και έρευνες δέσμευση των εργαζομένων για να συγκεντρώσει

πληροφορίες από τους υπαλλήλους της σχετικά με το πώς αισθάνονται σχετικά με τις πρωτοβουλίες

και την αποτελεσματικότητά τους στην ικανοποίηση των αναγκών των εργαζομένων. Επιπλέον, HR

επίσης παρακολουθεί τα ποσοστά συμμετοχής των διαφόρων προγραμμάτων εργασίας-ζωής του.

Παρακολούθηση και ανάλυση στατιστικά στοιχεία σχετικά με την εμπλοκή των εργαζομένων και

τη διατήρηση δυνατότητα HR για τη συνεχή βελτίωση και τη μέτρηση αποτελεσματικότητα στο

πρόγραμμα, καθώς και σε οργανωτικό επίπεδο για την επίτευξη συνολικής ταλέντο της.

Παρά την αναγνώριση της δέσμευσης των εργαζομένων ως ένα σημαντικό ζήτημα, εξακολουθεί να

υπάρχει  μια  σπανιότητα  της  έρευνας  για  να  εξετάσει  τους  τρόπους  με  τους  οποίους  οι

πρωτοβουλίες δέσμευση των εργαζομένων μπορούν να ενημερώνονται καλύτερα. Σε μια πρόσφατη



ανάλυση του χάσματος επιστημονικής πρακτικής στην δέσμευση των εργαζομένων, Meyer (2013)

κατέληξε  στο συμπέρασμα ότι,  αν και  υπάρχουν πολλοί  τομείς  της καθιερωμένης έρευνας  που

υποστηρίζουν, οδηγός, και ενημερώνει την εμπλοκή, υπάρχει η ανάγκη να συνδεθούν πιο άμεσα

ακαδημαϊκών  ευρήματα  και  θεωρίες  με  πρωτοβουλίες  στον  πραγματικό  κόσμο  εμπλοκή  των

οργανώσεων. Αυτό το ζήτημα παρουσιάζεται μια ευκαιρία για τεκμηριωμένη πρακτική Ανάπτυξης

Ανθρώπινου  Δυναμικού  για  να  γεφυρωθεί  το  χάσμα μεταξύ  της  ακαδημαϊκής  έρευνας  και  της

πρακτικής της βιομηχανίας.

• ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

• Αποτελέσματα ολοκλήρωση και Επιχειρήσεων

Σύμφωνα  με  έναν  ανώτερο  οικονομικό  στέλεχος  σε  μια  μεγάλη  αμερικανική  τεχνολογία

επιχείρηση, τόσο καλύτερη είναι η ολοκλήρωση μεταξύ των διαφορετικών δραστηριοτήτων, όπως

την πρόσληψη, μισθοδοσία, οφέλη, την κατάρτιση και την απόδοση, η καλύτερη οργάνωση θα είναι

στο εργατικό δυναμικό σχεδιασμού και διαχείρισης, καθώς και τα κίνητρα των εργαζομένων. 

Ο βαθμός ολοκλήρωσης σχετίζεται άμεσα με την οργανωτική αποτελεσματικότητα. 

Το  πιο  σημαντικό  όφελος  μιας  ολοκληρωμένης  προσέγγισης,  ωστόσο,  είναι  κάτω-line

αποτελέσματα.  Μια μελέτη  από Cedar  Crestone,  αποκάλυψε μια ισχυρή συσχέτιση  μεταξύ  της

εταιρείες που δείχνουν αύξηση των λειτουργικών εσόδων και εκείνων με τουλάχιστον ένα ταλέντο.

Έχουμε  διαπιστώσει  ότι  για  τους  οργανισμούς  με  μια  ολοκληρωμένη  ή  μικτή  προσέγγιση της

διαχείρισης ταλέντου, που λειτουργούν αύξηση του εισοδήματος ήταν σημαντικά υψηλότερο από

ό, τι για εκείνους που είχαν επιλέξει μια αυστηρά best-of-breed πλησιάζω.

Οι άνθρωποι περνούν από φάσεις στη ζωή τους, όταν διαφορετικά στοιχεία της ζωής τους παίρνουν



σε διαφορετικά επίπεδα σημασίας, και ταλαντούχοι άνθρωποι μπορεί να προτιμούν να έχουν τη

δυνατότητα  να  ενισχυθεί  από  τη  σκάλα  κάθε  τόσο  να  εστιάσουν  την  ενέργειά  τους  σε  άλλες

επιδιώξεις. 

Σχετικά με τις προσεγγίσεις της διαχείρισης ταλέντων, οι οργανώσεις θα πρέπει να εξετάσουν το

είδος της ηγεσίας που ο οργανισμός προσπαθεί να προωθήσει για το μέλλον. Οι διαδικασίες που

χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό, την ανάπτυξη και να επικοινωνούν με το «ταλέντο» είναι

πιθανό να έχουν σημαντικές αντίκτυπο στο είδος της ηγεσίας που αναπτύσσει ο οργανισμός. 

Με αυτή την έννοια, η προσέγγιση ότι ένας οργανισμός χρησιμοποιεί ανάγκες να είναι σύμφωνες

με το είδος της ηγεσίας της οργάνωσης χρειάζεται στο μέλλον της.

Τα  ταλέντα  στην  Ελλάδα  προσπαθούν  να  κρατήσουν  τις  επιχειρήσεις  τους  υγιείς  και  να

διατηρήσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους. Τώρα όμως απαιτούν να παρθούν τολμηρές αποφάσεις

που  θα  βγάλουν  την  ελληνική  οικονομία  από  την  ύφεση  και  θα  θέσουν  τις  βάσεις  για  τη

μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο ιδιωτικός τομέας είναι η κινητήριος δύναμη για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Καθώς

ο δημόσιος τομέας παραμένει δυσανάλογα μεγάλος και δύσκαμπτος, η διαρκής συρρίκνωση του

ιδιωτικού  τομέα  είναι  εξαιρετικά  επικίνδυνη.  Σήμερα,  περισσότερο  από  κάθε  άλλη  φορά,  ο

ιδιωτικός  τομέας  έχει  ανάγκη από ουσιαστική  υποστήριξη και  οφείλουμε  να του δώσουμε  την

απαιτούμενη προσοχή.

• ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΤΙΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο σημείο αυτό γίνεται μια συνοπτική ανακεφαλαίωση των αποτελεσμάτων που προέκυψαν από

την  έρευνα,  στη  διοίκηση  ανθρώπινων  πόρων  στη  διαχείριση  ταλέντων  στην  ελληνική

πραγματικότητα:

• Ο ρόλος  της  διοίκησης  ανθρώπινου  δυναμικού  στις  ελληνικές  επιχειρήσεις  φαίνεται  να

αποκτά μεγαλύτερη σημασία στα τέλη του ’90 απ ότι στις αρχές της 10ετίας. Σχεδόν όλες οι

επιχειρήσεις του δείγματος έχουν υπεύθυνο προσωπικού, ενώ στο 1/3 των επιχειρήσεων ο

διευθυντής αυτός συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο.

• Η συμμετοχή του υπευθύνου προσωπικού στη διαμόρφωση της εταιρικής στρατηγικής από

τα αρχικά της στάδια εμφανίζεται αυξημένη σε σχέση με το 1993 καθώς ισχύει για το 46%

των επιχειρήσεων του δείγματος.

• Είναι  προφανής  η  αύξηση  του  επαγγελματισμού  που  χαρακτηρίζει  τη  ΔΑΠ  καθώς

σημαντικό ποσοστό του δείγματος (63%)ανέφερε ότι αξιολογείται, έστω και άτυπα, ιδίως



από  τα  ανώτατα  στελέχη  και  με  κύριο  κριτήριο  τα  αποτελέσματα  σε  σχέση  με  τους

προκαθορισμένους στόχους.

• Η συμμετοχή των Στελεχών Γραμμής φαίνεται να αυξάνεται, αλλά σε ποσοστά μικρότερα

από τις αρχές του ’90. Στις περισσότερες δραστηριότητες της Δ.Α.Π. την ευθύνη φαίνονται

να μοιράζονται οι υπεύθυνοι Δ.Α.Π. με τα στελέχη γραμμής με πρωταρχική την ευθύνη στα

στελέχη Δ.Α.Π. για όλες τις δραστηριότητες, με μόνη εξαίρεση τις εργασιακές σχέσεις όπου

την ευθύνη έχουν, είτε κάποιο τμήμα ΔΑΠ είτε κάποιος από τα στελέχη γραμμής, ανάλογα

με την καταλληλότητα του προσώπου ή την παράδοση που επικρατεί σε κάθε επιχείρηση.

• Για την προσέλκυση στελεχών η πιο διαδεδομένη πηγή είναι η ίδια η επιχείρηση, καθώς οι

επιχειρήσεις προτιμούν την ανάθεση μίας διοικητικής θέσης σε κάποιον που γνωρίζει ήδη

τις διαδικασίες και πολιτικές της εταιρίας και έχει ενσωματωθεί στην κουλτούρα της. 

• Οι συνηθέστερες μέθοδοι επιλογής προσωπικού είναι οι προσωπικές συνεντεύξεις και οι

έντυπες  αιτήσεις  ενώ  ακολουθούν  οι  συστάσεις.  Οι  ομαδικές  συνεντεύξεις,  τα  κέντρα

αξιολόγησης  και  η  γραφολογία  δε  χρησιμοποιούνται  παρά  ελάχιστα  και  σε  πολύ

συγκεκριμένες περιπτώσεις, ενώ τα ψυχομετρικά τεστ κερδίζουν συνεχώς έδαφος.

• Η σωστή επιλογή των υποψηφίων εργαζομένων απασχολεί σοβαρά τις επιχειρήσεις. Έτσι

έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν συμβούλους προκειμένου να επιλέγονται άτομα που πέρα

από τις απαραίτητες γνώσεις τους είναι ευέλικτα και ευπροσάρμοστα σε νέες συνθήκες, με

ισχυρό πνεύμα συνεργασίας και διάθεση για επίτευξη στόχων.

• Οι επιχειρήσεις  συνάντησαν αρκετές δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση κυρίως

των  διοικητικών  τους  στελεχών.  Για  να  διευκολύνουν  την  πρόσληψη  του  προσωπικού

χρησιμοποίησαν κυρίως την επανεκπαίδευση, τις αυξημένες παροχές και την προβολή της

εικόνας της επιχείρησης, σε ποσοστά όλο και υψηλότερα ιδίως κατά την τελευταία τριετία

της έρευνας.

• Οι μέθοδοι μείωσης του προσωπικού που χρησιμοποιούνται περισσότερο είναι το πάγωμα

των  προσλήψεων  και  η  χρήση  συμβολαίων  προσωρινής  απασχόλησης  τα  οποία  δεν

ανανεώνονται μετά το πέρας της προσδιορισμένης περιόδου. Η προσπάθεια τοποθέτησης

υπεραρίθμων εργαζομένων εκτός εταιρίας (outplacement) δεν είναι ιδιαίτερα διαδεδομένη,

ενώ  η  αναγκαστική  έξοδος  τείνει  να  αποφεύγεται  και  χρησιμοποιείται  στο  σύνολο  του

δείγματος κατά ένα μικρό ποσοστό.

• Οι  ευέλικτες  μορφές  εργασίας  δεν  φαίνεται  να  αφήνουν  αδιάφορες  τις  ελληνικές

επιχειρήσεις. Κάποιες από αυτές, όπως οι συμμετοχικές εργασίες, τα συμβόλαια ετησίων

ωρών, η τηλε-εργασία και η εργασία μέσω τηλεφώνου είναι οι λιγότερο χρησιμοποιούμενες

μορφές εργασίας.

Η εποχιακή εργασία, η μερική απασχόληση και οι υπερωρίες έχουν σχετικά μεγαλύτερη χρήση.



Αυτές  οι  δυο  μορφές  εργασίας,  φαίνεται  ότι  θα  αναπτυχθούν  περαιτέρω  στην  Ελλάδα,  καθώς

θεωρείται ότι μπορούν να συντελέσουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

• Μεγάλη  έμφαση  δίδεται  στα  συστήματα  εκπαίδευσης  και  ανάπτυξης  του  ανθρώπινου

δυναμικού.  Οι  μέθοδοι  για  τον  εντοπισμό  των  εκπαιδευτικών  αναγκών  περιλαμβάνουν

κυρίως  τα  αιτήματα  των  άμεσων  προϊσταμένων,  ενώ  ακολουθούν  τα  στοιχεία  που

προκύπτουν  από την αξιολόγηση των αποδόσεων και  την  ανάλυση των επιχειρησιακών

σχεδίων.

• Οι  μέθοδοι  για  την  ανάπτυξη  του  ανθρώπινου  δυναμικού,  περιλαμβάνουν  κυρίως  την

σχεδιασμένη  εναλλαγή  των  θέσεων  εργασίας  και  τα  προγράμματα  διαδοχής,  ενώ  σε

περιορισμένο  ποσοστό  συναντώνται  τα  κέντρα  αξιολόγησης  και  τα  προγράμματα  για

στελέχη υψηλών επιδόσεων.

• ΣΥΓΚΡΙΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ  ΠΟΡΩΝ  ΣΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ  ΜΕ  ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ  ΣΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εδώ θα παρουσιαστούν τα κυριότερα ευρήματα έρευνας για τη διοίκηση ανθρώπινων πόρων στο

διάστημα 1999-2000 από τις χώρες της Ε.Ε και θα γίνει μια προσπάθεια σύγκρισης τους με τα

στοιχεία  από  τις  Ελληνικές  επιχειρήσεις,  (Ν.  Παπαλεξανδρή,  Ι.Χαλικιάς  και

Λ.Παναγιωτοπούλου,2001) ιδίως στα σημεία όπου παρουσιάζονται σημαντικές διαφορές.

Η Ελλάδα συγκλίνει στις περισσότερες από τις δραστηριότητες της ΔΑΠ με τις υπόλοιπες χώρες

της Ε.Ε. Τα σημεία στα οποία εμφανίζεται πιο σημαντική διαφοροποίηση είναι τα ακόλουθα:

• H xρήση εξωτερικών συνεργατών είναι σημαντικά μικρότερη στις επιχειρήσεις της χώρας

μας σε  σύγκριση με  την  Ε.Ε.,  στις  περισσότερες  λειτουργίες  που αφορούν τη  ΔΑΠ με

εξαίρεση την εκπαίδευση όπου η διαφορά είναι πολύ μικρή.

• Η  συμμετοχή  του  διευθυντή  ΔΑΠ  στο  Δ.Σ.  της  επιχείρησης  είναι  χαμηλότερη  από  τις

περισσότερες χώρες της Ε.Ε., υψηλότερη όμως από τη Φιλανδία, τη Σουηδία και τη Γαλλία,

πράγμα  που  δείχνει  ότι  ακόμη  και  στην  Ε.Ε.  δεν  έχει  ακόμη  πλήρως  αναγνωριστεί  η

σημασία της συμμετοχής της ΔΑΠ στη λήψη σημαντικών αποφάσεων και στη χάραξη της

στρατηγικής της επιχείρησης.

•  Η  εφαρμογή  της  ΔΑΠ,  στηρίζεται  σε  μεγαλύτερο  βαθμό  σε  γραπτές  πολιτικές  στις

περισσότερες χώρες της Ε.Ε. καθώς είναι σαφές ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις εφαρμόζουν

κατά κανόνα άτυπες πολιτικές σε θέματα ΔΑΠ.

Σύγκριση Ελληνικών και άλλων Ευρωπαϊκών Επιχειρήσεων Βασικός



Ρόλος Απαιτήσεις Εργασίας

Μεγαλύτερη χρήση εξωτερικών συνεργατών για παροχή υπηρεσιών ΔΑΠ. Μεγαλύτερη συμμετοχή

του  Διευθυντή  Ανθρωπίνων  Πόρων στο  Δ.Σ.  της  επιχείρησης.  Μεγαλύτερη  έμφαση  σε  άτυπες

πολιτικές σε θέματα ΔΑΠ. Μεγαλύτερη συμμετοχή των στελεχών γραμμής στη ΔΑΠ.

Μεγαλύτερη  χρήση  του  παγώματος  των  προσλήψεων.  Μεγαλύτερη  χρήση  πρόωρης

συνταξιοδότησης, υποχρεωτικής παραίτησης και τοποθέτησης εκτός εταιρίας.

Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα είναι ακόμα στα χαμηλότερα επίπεδα της Ε.Ε., μαζί με την

Πορτογαλία και την Ιταλία. 

• Αυξήθηκε περισσότερο από κάθε άλλη χώρα η ευελιξία των καθηκόντων για διοικητικά

στελέχη.  Αυτό το φαινόμενο πιθανότατα θα πρέπει  να αποδοθεί  στο μικρό μέγεθος  των

Ελληνικών επιχειρήσεων.

• Η  Ελλάδα  εμφανίζεται  να  θεωρεί  σε  γενικές  γραμμές  περισσότερο  σημαντική  την

εκπαίδευση  από  ότι  οι  υπόλοιπες  χώρες  της  Ευρώπης  σε  όλα  τα  θέματα,  ενώ  δίνει

περισσότερη σημασία στη γνώση Η/Υ και νέων τεχνολογιών, στις ικανότητες εξυπηρέτησης

των πελατών και στη διοίκηση ποιότητας. Το ποσοστό των εργαζομένων που εκπαιδεύεται

στις ελληνικές επιχειρήσεις είναι σημαντικά μικρότερο από εκείνο των επιχειρήσεων της

Ε.Ε., όμως η μέση διάρκεια εκπαίδευσης είναι σημαντικά μεγαλύτερη.

• Στην Ελλάδα παρατηρήθηκε μεγαλύτερη αύξηση στη χρήση bonus από τις υπόλοιπες χώρες

της Ε.Ε. καθώς και σχετικά μεγάλη χρήση όλων των άλλων κινήτρων που εξετάστηκαν.

Έτσι ενώ συνολικά το ποσοστό των επιχειρήσεων που παρέχει εξωμισθολογικές αμοιβές

είναι στη χώρα μας μικρότερο, υπάρχει σαφής τάση αύξηση της εφαρμογής τους.

• Παρατηρήθηκε μεγαλύτερη χρήση της αξιολόγησης για σκοπούς προαγωγής από ό,τι  σε

άλλες  χώρες,  όπου  η  αξιολόγηση  χρησιμοποιείται  περισσότερο  για  τον  καθορισμό  των

αναγκών εκπαίδευσης.

• Η Ελλάδα αύξησε αρκετά, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, τη χρήση των μεθόδων

καθοδικής επικοινωνίας για βασικά ζητήματα προς τους εργαζόμενους [αντιπροσωπείες των

σωματείων, απευθείας προφορικά απευθείας γραπτά, ομαδικές συναντήσεις, χρήση Η/Υ],

αλλά οι ρυθμοί αυτοί αύξησης υστερούν ακόμα από αυτούς των υπολοίπων χωρών της Ε.Ε.

• Στην Ελλάδα, σε σχέση με τη τις άλλες χώρες της Ε.Ε., λιγότερες επιχειρήσεις αύξησαν τη

χρήση  των  μεθόδων  ανοδικής  επικοινωνίας,[εκπρόσωποι  συνδικαλιστικών

οργανώσεων/εργοστασιακών  συμβουλίων,  συστήματα  υποδείξεων/προτάσεων  των

εργαζομένων και έρευνας απόψεων των εργαζομένων] παρόλο που η διαφορά είναι αισθητή

σε  σχέση  με  την  προηγούμενη  τριετία.  Ειδικά  σχετικά  με  τις  προτάσεις/ιδέες  προς  τη

διοίκηση, το μεγαλύτερο ποσοστό των επιχειρήσεων δηλώνει όχι χρήση.



Όπως μπορούμε να συμπεράνουμε με βάση τα δεδομένα από τις παραπάνω έρευνες, η ΔΑΠ έχει

αποκτήσει στρατηγική σημασία για τους εξής λόγους:

[α] Φαίνεται να ανταποκρίνεται άμεσα στις επιταγές του εξωτερικού περιβάλλοντος που απαιτούν

ένα καλύτερα επιλεγμένο, εκπαιδευμένο και υποκινημένο ανθρώπινο δυναμικό.

[β] Φαίνεται να αναβαθμίζεται ο ρόλος και η συμμετοχή των υπευθύνων ΔΑΠ στη διοίκηση των

επιχειρήσεων είτε με τη συμμετοχή στα διοικητικά συμβούλια, είτε με τη συμμετοχή στη χάραξη

εταιρικής στρατηγικής, είτε με τη στενή συνεργασία με τα στελέχη γραμμής.

[γ] Φαίνεται να διευρύνεται η χρήση διαφόρων τεχνικών που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία

και  που  μπορούν να  προσθέσουν  αξία  στην επιχείρηση,  όπως  ευέλικτες  μορφές  απασχόλησης,

εξατομικευμένα  συστήματα  αμοιβών  και  παροχών,  σύγχρονοι  και  πιο  συμμετοχικοί  τρόποι

ενημέρωσης και επικοινωνίας με το προσωπικό, συστήματα διοίκησης της απόδοσης.

Με βάση τα ευρήματα  της  έρευνας,  η  χώρα μας  ακολουθεί  τις  γενικές  τάσεις  των υπολοίπων

ευρωπαϊκών κρατών, κάτι που δείχνει ότι η σύγκλιση είναι μια πραγματικότητα αναμφισβήτητη

παρ’ όλες τις επιμέρους διαφορές που εμφανίζονται στις διάφορες πτυχές της έρευνας. Σήμερα έχει

αναπτυχθεί σημαντικά στις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ενώ υπάρχει έντονη η τάση στις μικρότερες

επιχειρήσεις να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες συμβούλων που ειδικεύονται σε θέματα ανθρωπίνων

πόρων και στα στελέχη να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά προγράμματα που προσφέρουν διάφοροι

εκπαιδευτικοί και επιμορφωτικές φορείς, προκειμένου να αποκτούν τις συμπληρωματικές γνώσεις

και την απαραίτητη εξειδίκευση που απαιτείται.

Ένα ακόμα στοιχείο που πρέπει να τονιστεί είναι η σύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων που,

με  σχετική  καθυστέρηση,  ξεκίνησε  στη  χώρα μας  με  πρωτοβουλία  των Πανεπιστημίων,  έχουν

ανταποκριθεί με μεγάλη προθυμία. 



• ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ

Όλες  οι  επιχειρήσεις  τοποθετούν  τη  διαχείριση  ταλέντου  ως  διαδικασία  υψηλής

προτεραιότητας. Παράγοντας κλειδί για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η κατανόηση

από το σύνολο των εργαζομένων και της χρησιμότητας. 

Η  ανάπτυξη  των  ταλέντων  ενός  οργανισμού  και  στην  σημερινή  εποχή,  θεωρείται

απαραίτητη. Οι τρόποι προσέλκυσης ταλέντων σε Ελλάδα και εξωτερικό είναι οι ίδιοι. Ένα ταλέντο

είτε αφορά τον ιδιωτικό είτε τον δημόσιο τομέα, προσελκύεται και διατηρείται από την παροχή

κινήτρων, από την παροχή ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, από καλές αμοιβές , από επιβραβεύσεις

και καλές συνθήκες εργασίας. Στους τρόπους αυτούς ανήκουν η επαγγελματική ανέλιξη, η αύξηση

αμοιβών, η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, η επιβράβευση, η κάλυψη ατομικών αναγκών, η αναγνώριση

και η στήριξη.

Όλο  και  περισσότερο  επιχειρήσεις  και  οι  οργανισμοί  αναρωτιούνται  γιατί  χάνουν  τους

καλύτερους ανθρώπους τους. Πίστεψαν ότι πρόκειται για κάποιο προσωρινό φαινόμενο όμως με

την πάροδο του χρόνου αντιλαμβάνονται τις συνέπειες στη λειτουργία τους και στρέφονται σε μια

ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης αξιοποιώντας το εργαλείο της διαχείρισης ταλέντου.

Παράγοντας κλειδί για την επιτυχία ενός τέτοιου εγχειρήματος είναι η κατανόηση από το

σύνολο των εργαζομένων των λόγων και της χρησιμότητας εφαρμογής για να υπάρξει αποδοχή. Για

την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πρωτοβουλιών διαχείρισης ταλέντου απαιτείται η ενεργός

συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών. Πολλές επιχειρήσεις αναρωτιούνται να θα αναπτύξουν



ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ή θα δώσουν έμφαση σε συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Σε πολλές περιπτώσεις οι επιχειρήσεις μειώνουν τα προγράμματα ανάπτυξης ανθρώπινου

δυναμικού και μια σειρά δραστηριοτήτων, με αποτέλεσμα να μειώνεται η αποτελεσματικότητα της

διοίκησης και η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού.

Η αξιοποίηση των ταλαντούχων στελεχών που είναι σε αναζήτηση νέας εργασίας μπορεί να

επιφέρει  πολλά  οφέλη  στην  επιχείρηση,  όπως  μπορεί  να  δημιουργήσει  ευκαιρίες  με  άρτια

εκπαιδευμένα στελέχη να βγεί από την κρίση αλλά και να εκμεταλλευτεί τις αδυναμίες των άλλων

επιχειρήσεων.

Η διαδικασία προσέκλυσης είναι  λογικό  να διαφέρει  σε μεγάλο βαθμό  ανά επιχείρηση.

Σύμφωνα με το μέγεθος της κάθε μιας, τον κλάδο μέσα στον οποίο δραστηριοποιείται, την αγορά

εργασίας, το ανταγωνιστικό περιβάλλον, ακόμη και τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η διοίκηση.

Η διαχείριση ταλέντων δείχνει ότι οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί αναγνωρίζουν την αξία

των ταλέντων και κάνουν κεντρικά τη διαχείριση. Η διαχείριση ταλέντων γίνεται από τα τοπικά

τμήματα  Ανθρώπινου  Δυναμικού,   εργαζόμενος  ως  ΄΄  ταλαντούχος΄΄  πρέπει  να  συνεχίσει  την

εξέλιξή του.

Ο εντοπισμός και η διαχείριση των ταλέντων είναι σημαντικό ζήτημα έτσι ώστε να δοθεί η

ανάλογη  προσοχή  από  τα  στελέχη  των  επιχειρήσεων  και  των  οργανισμών  με  στόχο  το  να

παραμείνουν τα ταλέντα.

Στην περίπτωση μιας αποτυχημένης πρόσληψης το κόστος ανάπτυξης ενός προγράμματος

αποτελεί  έναν  παράγοντα  σημαντικό,  δεδομένου  ότι  η  διαπίστωση  της  γίνεται  μετά  από  ένα

διάστημα.  Η  επένδυση  που  πραγματοποιείται  είναι  αρκετά  σημαντική  χωρίς  να  μπορεί  να

προσδιοριστεί το όφελος. Χρειάζεται εκπαίδευση να αυξήσει την αφοσίωση και την υποκίνηση των

εργαζομένων, να ταυτιστούν με τους στόχους της επιχείρησης ενώ η συνεπής και η εξειδικευμένη

προσφορά εκπαίδευσης βοηθά στην ανάπτυξη που είναι προσανατολισμένη στην συνεχή βελτίωση

της απόδοσης μέσα στις επιχειρήσεις και στους οργανισμούς.

Η συμπεριφορά των υπαλλήλων και η απόδοσή τους αποτελεί το κλειδί προκειμένου να

κερδίσει  μια  επιχείρηση ή  ένας  οργανισμός,  βοηθώντας  να  επιτύχει  τους  στόχους  τους  και  να

εξασφαλίσει μια δυναμική πορεία εξέλιξης και ανάπτυξης.

Ένα μοντέλο διαχείρισης ταλέντου για να αποδώσει πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις

ανάγκες  και  τα  ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά  κάθε  επιχείρησης.  Υπάρχουν  πρακτικές  όπως  η

καθοδήγηση  των  στελεχών  προς  τους  υφιστάμενους  τους,  ανάπτυξη  ευέλικτα  προγράμματα

εργασίας ως πηγή προσέλκυσης ταλέντου.

Οι επιχειρήσεις δεν βασίζονται απλά στη διατήρηση του ταλέντου αλλά επωφελούνται από

τη συσσώρευση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ανθρώπων τους.
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