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Προτεινόμενη διάρκεια:
Δύο ημέρες - 16 ώρες

Σε ποιους απευθύνεται: 
Σε στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού τα οποία πρόσφατα
ανέλαβαν ή πρόκειται να αναλάβουν ρόλο HR Business
Partner στην εταιρεία τους και τα οποία ενδιαφέρονται
να ενισχύσουν τις εμπειρίες τους σε σύγχρονα θέματα
διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού, προκειμένου να
ανταποκριθούν αποτελεσματικά στις απαιτήσεις του
ρόλου τους.

Το σεμινάριο
Σκοπός του σεμιναρίου είναι η υποστήριξη των HR
Business Partners να διαχειριστούν σύγχρονες
προκλήσεις στο ρόλο τους. Οι συμμετέχοντες
χρειάζεται να έχουν κάποια χρόνια προϋπηρεσίας/
γνώσεις σε θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού (όπως
ανάπτυξη στρατηγικής Α.Δ., διαχείριση εταιρικής
κουλτούρας, σύστημα διοίκησης απόδοσης, αποδοχών
και παροχών, εκπαίδευση και ανάπτυξη, κα), τις οποίες
και θα αξιοποιήσουν στο πλαίσιο του σεμιναρίου αυτού
προκειμένου να διευρύνουν τον τρόπο προσέγγισης
επίκαιρων θεμάτων διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος, το οποίο
διεξάγεται από έμπειρα στελέχη της KPMG, οι
συμμετέχοντες θα έχουν προσεγγίσει βασικές
προκλήσεις του ρόλου του HR Business Partner και θα
έχουν διερευνήσει τρόπους για την αποτελεσματική
διαχείρισή τους.   

Οδηγός Επιβίωσης
του HR Business Partner
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Δι
οί

κη
ση

 Α
νθ

ρώ
πι

νο
υ 

Δυ
να

μι
κο

ύ

88

• Σύγχρονες τάσεις και χαρακτηριστικά της αγοράς,
προκλήσεις για τις εταιρείες, ανάγκη για διαρκή αλλαγή,
τι απαιτείται από τους εργαζόμενους. Ποιες οι
προτεραιότητες σε θέματα Α.Δ., προκλήσεις για τους HR
Business Partners (HRBP)

• Στρατηγική Α.Δ.: Γιατί αποτελεί βασική παράμετρο για τη
λειτουργία της Εταιρείας, πώς αναπτύσσει ή και
συμβάλλει ο HRBP στη διαμόρφωσή της

• Διαχείριση αλλαγής: ποια η σπουδαιότητά της, πώς
μπορεί να συμβάλλει στην αποτελεσματική διαχείριση
Α.Δ., πρακτικές διασφάλισης επιτυχούς υλοποίησης της
αλλαγής

• Εταιρική κουλτούρα: πώς μπορεί ο HRBP να την
ενδυναμώσει, πώς θα διασφαλίσει ενιαία κουλτούρα εν
μέσω εταιρικών αλλαγών

• Επιλογή στελεχών: πώς διαμορφώνεται το πλαίσιο
αξιολόγησης υποψηφίων, προτεραιότητες σε δεξιότητες
με βάση τη στρατηγική, τρόποι διερεύνησης/
αξιολόγησης υποψηφίων

• Διοίκηση απόδοσης: σπουδαιότητα διαρκούς βελτίωσης
απόδοσης εργαζομένων εν μέσω κρίσης, υποστήριξη
εργαζομένων για την αποτελεσματική αξιολόγησης
απόδοσης, διερεύνηση αποτελεσμάτων/reporting,
εισηγήσεις βελτίωσης

• Σύστημα αποδοχών & παροχών: επαναπροσδιορισμός
βασικών στόχων του συστήματος, τρόποι περιορισμού
συνολικού κόστους για την εταιρεία και για τον
εργαζόμενο (πχ λόγω φορολογικών αλλαγών)

• Διαχείριση ταλέντων: ποιες οι προτεραιότητες, τι αλλάζει
στον τρόπο αναγνώρισης και διαχείρισης στελεχών,
εργαλεία για την αξιολόγηση στελεχών. Πλαίσιο
συνεχούς ανάπτυξης ταλέντων για την επίτευξη
προσωπικών και επιχειρηματικών στόχων

• Εργασιακές σχέσεις, προσδοκίες των εργαζομένων και ο
ρόλος του HRBP

• Θέματα ευημερίας, ευεξίας και υγιεινής και ασφάλειας
των εργαζομένων και ο ρόλος του HRBP

• Αναγκαίες δεξιότητες για την επιτυχία στο ρόλο του
HRBP

• Μέτρηση αποτελεσματικότητας ρόλου και συμβολής του
στα αποτελέσματα της εταιρείας. Σχεδιασμός δεικτών
και παρακολούθηση αυτών, reporting προς τη διοίκηση
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