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Oferta warsztatów: 

Zarządzanie Talentami  
– czyli jak zatrzymać 

pracowników w organizacji? 
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Moje motto zawodowe to: 

„Ustawiczny rozwój osobisty prowadzi do harmonii i sukcesu” 

✓ Absolwentka Wydziału Handlu Zagranicznego Uniwersytetu Szczecińskiego 
✓ Absolwentka Podyplomowych Studiów na kierunku Zarządzanie Potencjałem Pracowników 

na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
✓ Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu Moderator we Wrocławiu 
✓ Właścicielka firmy annatomala.pl organizującej warsztaty rozwojowe 
✓ Członkini Polskiego Towarzystwa Trenerów Biznesu 
✓ Wykładowca na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu 
✓ Juror w Komisji Sędziowskiej Polish National Sales Award 

W swojej pracy trenera wykorzystuję bogate doświadczenie w biznesie. Przez wiele lat 
pracowałam na różnych stanowiskach i branżach. Dzięki temu poznałam specyfikę pracy z ludźmi 
oraz miałam okazję pracować w odmiennych modelach organizacyjnych.  

Interesuję się również tematyką międzykulturowości. Bardzo długo pracuję w międzynarodowym 
środowisku i z perspektywy czasu uważam, że dzięki temu stałam się bardziej otwarta na „inność” 
i uważna w swoich ocenach. Pomaga mi  to lepiej zrozumieć ludzi oraz sytuacje, z którymi 
spotykam się w pracy zawodowej.  

W swojej pracy trenera i konsultanta wykorzystuję metodologię szkoleń opartych na dowodach 
(Evidence-Based Training Method). Moim zdaniem jest to bardzo ważne w praktyce biznesowej, 
żeby przekazywana wiedza była oparta na dowodach, czyli badaniach empirycznych. Wiedza z 
tego zakresu pozwala podejmować trafniejsze decyzje w zakresie zarządzania organizacją i tym 
samym unikać błędów, które mogą drogo kosztować. 
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Prowadziłam szkolenia m.in. dla: 

1. Bridgestone Europe SSC 
2. MAN AC 
3. Fresenius Medical Care 
4. OPERATOR SYSTEMU MAGAZYNOWANIA (GRUPA PGNIG) 
5. Urząd Miasta Poznania 
6. Unilever Poland Services 
7. BZ WBK 
8. Orbis/AccorHotels 
9. Athlone Insitute of Technology (Irlandia) 
10.Berlin School of Economics and Law 

Pełna lista referencyjna znajduje się na blogu: www.annatomala.pl 

Jak pracuję? 

✓ rozmowa diagnostyczna – poprzedzająca szkolenie, w celu określenia potrzeb 
szkoleniowych i dostosowania programu do specyfiki działania firmy 

✓ interaktywne warsztaty – wykorzystujące rzeczywiste studium przypadku i ukierunkowane 
na szukanie rozwiązań, które można zastosować w pracy 

✓ ewaluacja -  konsultacje po warsztatach gwarantujące efektywność przeprowadzonego 
szkolenia 

Co zyska Państwa firma? 

✓ konkretne rozwiązania do zastosowania w pracy 

✓ darmowe oraz nieograniczone czasowo konsultacje po warsztatach dla wszystkich 
uczestników  

✓ dostęp do wiedzy opartej na dowodach oraz najlepszych specjalistów z Polskiego 
Towarzystwa Trenerów Biznesu 
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Oferta	projektu:		

„Zarządzanie	Talentami	-	czyli	jak	zatrzymać	pracowników	w	organizacji?”	

Korzyści	dla	firmy:	

✓ zmniejszenie	 rotacji	 pracowników	 dzięki	 poznaniu	 efektywnych	 metod	 rozwoju	 i	 zatrzymania	
pracowników	

Cel	projektu:	

✓ poznanie	przez	uczestników	metod	rozwoju	i	zatrzymania	pracowników	zapobiegających	rotacji	
✓ wypracowanie	konkretnych	rozwiązań	do	wdrożenia	w	pracy	

Opis	projektu:	

Nastawienie	na	rozwój	opiera	się	na	przekonaniu,	że	podstawowe	cechy	można	rozwijać	przez	pracę.	
Chociaż	ludzie	różnią	się	na	wiele	sposobów	-	każdy	z	nas	może	się	zmieniać	i	doskonalić	jeśli	tylko	

odpowiednio	się	przyłoży.	

Carol	Dweck	

Obecnie	jednym	z	największych	wyzwań	dla	organizacji	jest	zatrzymanie	pracowników.	Bardzo	dynamiczne	
otoczenie	biznesowe	oraz	sytuacja	na	rynku	pracy	wymusza	na	managerach	stosowanie	niestandardowych	
metod	 zapobiegających	 rotacji.	 Badania	 jednoznacznie	 pokazują,	 że	 obecnie	 obok	 wynagrodzenia	
pracownicy	najbardziej	oczekują	różnorodnych	możliwości	rozwoju.		
Podczas	warsztatów	uczestnicy	poznają	skuteczne	metody	rozwoju	i	zatrzymania	pracowników,	które	można	
wprowadzić	do	organizacji	i	dzięki	temu	zatrzymać	ludzi,	którzy	stanowią	unikalny	kapitał.		
Moje	 bogate	 doświadczenie	 zawodowe	 pokazuje,	 że	 kluczowym	 elementym	 przy	 wprowadzaniu	
programów	 rozwojowych	 jest	 dobór	 narzędzi	 rozwojowych	 do	 celu	 oraz	 świadomość	 korzyści	 i	 zagrożeń	
płynących	z	ich	wdrożenia.	

Doświadczenie	trenera:	

✓ 20	lat	doświadczenia	w	biznesie	
✓ 10	lat	doświadczenia	w	prowadzeniu	szkoleń	
✓ 5	lat	praktyki	we	wdrażaniu	programów	rozwojowych	do	organizacji	
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Opis	programu	(1	dzień):	

1. Rynek pracy w Poznaniu i okolicach - w tej części przedstawię najnowsze analizy 
przedstawiające sytuację na rynku pracy w Poznaniu i okolicach; dane demograficzne 
pokazują, że w 2030 roku populacja w naszym kraju zmniejszy się o 2 mln osób; biorąc pod 
uwagę obecną sytuację na rynku pracy, czyli deficyt pracowników, jest to ostatni moment 
na wdrożenie działań, które zmniejszą rotację pracowników. 

2. Badania dotyczące oczekiwania pracowników - w tym module zaprezentuję najnowsze 
badania opisujące oczekiwania pracowników względem pracodawcy; jednym z najczęściej 
się powtarzających jest możliwość rozwoju; dlatego tak ważne jest wdrażanie odpowiednich 
programów adresujących potrzeby pracowników. 

3. Metody rozwoju i zatrzymania pracowników - w tej części uczestnicy poznają 
najskuteczniejsze metody rozwoju i zatrzymania pracowników; kluczowym elementem 
efektywności programów rozwojowych jest umiejętność doboru metod do celu oraz ciągłe 
badanie oczekiwań pracowników; na koniec uczestnicy wypracują konkretne rozwiązania 
dostosowane do specyfiki firmy i branży, które będą mogli wdrożyć w swojej organizacji. 

Oferta cenowa: 

Koszt dla jednej osoby: 490 netto (do kwoty należy doliczyć podatek VAT); w cenie oferujemy 
obiad. 

Termin: 16/5 

Czas trwania: 9.00 - 15.00 

Miejsce: Poznań (konkretna lokalizacja do potwierdzenia na 2 tygodnie przed szkoleniem) 

Cena zawiera: materiały szkoleniowe, przeprowadzenie warsztatów, certyfikat oraz ewaluację. 
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