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Telekomunikacja Polska
zyskuje wgląd w swoich ludzi

Kontekst
Telekomunikacja Polska (TP) to jedno z największych polskich przedsiębiorstw,
oferujących ofertę telekomunikacyjną dostępną w całym kraju. TP działa na rynku
telefonii stacjonarnej, komórkowej, Internetu i transmisji danych. Firma oferuje także
specjalistyczne usługi w zakresie radiokomunikacji, telefonii przywoławczej,
radiotelefonii i łączności dyspozytorskiej.
Od 2012 roku Telekomunikacja Polska stanowi trzon Orange Polska, będącej
największą grupą telekomunikacyjną w Europie Środkowej.
Wyzwanie
Telekomunikacja Polska, jako firma zatrudniająca ponad 20 000 pracowników,
przeprowadzająca rocznie setki procesów rekrutacyjnych i oceny wewnątrz
organizacji, potrzebowała skorzystać ze sprawdzonych metod, skutecznie
odsiewających osoby o nieodpowiednim potencjale oraz pozwalających na trafny
wybór przyszłych talentów w organizacji. TP chciała także upewnić się, na ile
wykorzystywane w firmie narzędzia odzwierciedlają wyniki codziennej pracy, aby w
przyszłości móc zwracać większą uwagę na te wymiary i czynniki, które istotnie wiążą
się z kompetencjami i wartościami cenionymi w organizacji.
Rozwiązanie
Aby osiągnąć postawione przed organizacją cele pozyskania i utrzymania
najbardziej wartościowych pracowników TP nawiązała wieloletnią, bliską
współpracę z SHL Polska, w ramach której skorzystano z wielu różnych,
dopasowanych do poszczególnych stanowisk testów zdolności SHL oraz
Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ, a specjaliści HR zostali
przeszkoleni z wykorzystywania narzędzi w taki sposób, by zapewnić wysoką
standaryzację procesu oceny, prawidłową interpretację wyników oraz pozytywne
doświadczenia dla pracowników i kandydatów dzięki udzielaniu profesjonalnej i
szczegółowej informacji zwrotnej na temat uzyskanych rezultatów. Danuta Reiss,
Główny Specjalista ds. Rozwoju, Mobilności i Szkoleń stwierdza: „Testy
umiejętności mają zastosowanie w procesach selekcji kandydatów, razem z
Kwestionariuszem Osobowości Zawodowej stanowią również podstawę budowania
planów rozwojowych dla pracowników.”

“Cenimy sobie
obiektywność
narzędzi oceny;
trafne, rzetelne,
wystandaryzowane,
zaadaptowane na
polskim rynku
narzędzia
odpowiadają na nasze
potrzeby w tym
zakresie”
Danuta Reiss, TPSA
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Aby uzyskać wgląd w to, na ile wykorzystywane rozwiązania wiążą się z wynikami
pracy przeprowadzono dwie analizy. W pierwszej porównano rezultaty
Kwestionariusza Osobowości Zawodowej OPQ z roczną oceną menedżerów, w
drugiej z ocenami kompetencji dokonanymi podczas wewnętrznych sesji
Assessment Centre.
Rezultaty
Dzięki zastosowaniu rozwiązań SHL Telekomunikacja Polska otrzymuje cenny i
rzetelny wgląd w zdolności i preferencje osobowościowe zarówno kandydatów do
pracy, jak i aktualnych pracowników firmy. Szeroki wybór rozwiązań pozwala TP
dostosować poziom oceny do wymagań stanowiska. Przekłada się to na lepsze
decyzje podejmowane w zakresie rekrutacji i rozwoju pracowników.
Kwestionariusz Osobowości Zawodowej OPQ32 okazał się cennym narzędziem
pozwalającym przewidywać kompetencje pracowników i kandydatów. Okazało się,
iż:
•

Osoby nastawione na niezwłoczne działanie i reagowanie w każdej sytuacji
(Działaj zawsze) są bardziej energiczne i preferują mniej formalne kontakty
z ludźmi

•

Osoby, które wybierają proste rozwiązania i nastawione są na szybkie
działanie postrzegają się jako mniej innowacyjne, ale silniej nastawione na
przestrzeganie reguł i zasad

•

Osoby koncentrujące się na jakości usług oraz troszczący się o jakość
relacji z ludźmi chętniej wychodzą z pomocą i wsparciem oraz okazują
innym większe zaufanie
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“Testy umiejętności
mają zastosowanie w
procesach selekcji
kandydatów, razem z
Kwestionariuszem
Osobowości
Zawodowej stanowią
również podstawę
budowania planów
rozwojowych dla
pracowników.”
Danuta Reiss, TPSA

Określono także różnice pomiędzy poszczególnymi grupami stanowisk:


Kadra kierownicza okazała się bardziej wylewna, chętniej poszukująca
zmian i silniej nastawiona na odnoszenie zwycięstwa



Osoby odpowiedzialne za sprzedaż okazały się bardziej towarzyskie,
odporne psychicznie i bezpośrednie w wyrażaniu opinii, a mniej chętne do
analizowania twardych danych i przeprowadzania krytycznej analizy
informacji



Osoby zajmujące się księgowością okazały się bardziej konwencjonalne,
metodyczne i sumienne w działaniu, częściej przestrzegające reguł i
zasad, chętniej analizujące twarde dane i przeprowadzające krytyczną
analizę oraz mniej towarzyskie, wylewne czy poszukujące zmian w
porównaniu do pozostałych osób

Porównanie rezultatów kwestionariusza OPQ z ocenami kompetencji dokonanymi
podczas sesji Assessment Centre pozwoliły stwierdzić, iż:
•

Osoby, które cenią podejście teoretyczne i hipotetyczne rozważania są
oceniane jako mniej komunikatywne

•

Osoby, które ustanawiają sobie ambitne cele, wysoko stawiają karierę
zawodową, szybko wyciągają wnioski, oceniają sytuację i podejmują
ryzyko są lepiej oceniane w obrębie kompetencji Komunikatywność.

Zatrudnianie menedżerów i
profesjonalistów
Aby osiągnąć sukces, organizacje potrzebują odpowiednich
ludzi na najważniejszych stanowiskach. Pomagamy Ci w
identyfikowaniu stylów, wartości
oraz zdolności, które mogą
umożliwić odniesienie sukcesu
Twojej firmie
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•

Aby Osoby, które silnie kontrolują swoje emocje są
ramach kompetencji Motywowanie.

niżej oceniane w

•

Osoby, które postrzegają się jako rywalizujące są wyżej oceniane w
zakresie angażowania innych (Motywowanie).

•

Osoby, które postrzegają się jako twórcze, generujące wiele pomysłów i
rozwiązań uzyskują niższe oceny w zakresie tworzenia pracownikom
optymalnych warunków do rozwoju zawodowego (Dbałość o rozwój
zawodowy pracowników).

Korzyści
Dzięki zastosowaniu rozwiązań SHL Telekomunikacja Polska otrzymuje cenny i
rzetelny wgląd zarówno w zdolności i preferencje osobowościowe kandydatów do
pracy, jak i w mocne strony oraz obszary do rozwoju aktualnych pracowników firmy.
Szeroki wybór rozwiązań pozwala TP dostosować poziom oceny do wymagań
stanowisk. Przekłada się to na lepsze decyzje podejmowane w zakresie rekrutacji i
rozwoju pracowników.
Dzięki powiązaniu rezultatów badań SHL z miernikami efektywności pracy
Telekomunikacja Polska uzyskała twarde dane na temat tego, jakie wymiary
osobowościowe są istotne dla efektywności pracy na poszczególnych stanowiskach
oraz na jakie cechy należy zwracać uwagę podczas przyszłych procesów
rekrutacyjnych, chcąc zwerbować ludzi o pożądanym przez firmę poziomie
wyznaczonych kompetencji.
Danuta Reiss, Główny Specjalista ds. Rozwoju, Mobilności i Szkoleń: „Cenimy sobie
obiektywność narzędzi oceny; trafne, rzetelne, wystandaryzowane i zaadaptowane
na polskim rynku narzędzia odpowiadają na nasze potrzeby w tym zakresie. Firma
SHL zapewnia nam oczekiwany poziom profesjonalizmu w obszarze diagnozy
umiejętności.”
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