Fundacja Obserwatorium Zarządzania nagrodziła Providenta
w ogólnopolskim programie społeczno-gospodarczym
„Inwestor w Kapitał Ludzki”. To dowodzi, że przedsiębiorstwo
prowadzi politykę kadrową na najwyższym poziomie.
prowizyjny i premiowy. Duże znaczenie ma dla
nas również właściwe zarządzanie czasem pracy.
Uważamy, że pracowników nie należy nadmiernie eksploatować, jeśli jednak spędzają w biurze
więcej czasu niż powinni, trzeba to uwzględnić w
ich wynagrodzeniu.
Provident dba także o opiekę zdrowotną osób
zatrudnionych w firmie. Oferujemy im dostęp do
pakietów medycznych jednego ze znanych
dostawców na polskim rynku, a także ubezpieczenia wypadkowe, szczególnie ważne dla osób,
które dużo jeżdżą po Polsce. Bardzo atrakcyjna
dla pracowników jest także polityka firmy,
dotycząca samochodów służbowych.

Rozmowa ze Zbigniewem Hojką, dyrektorem ds. zasobów ludzkich, członkiem
Zarządu Provident SA.

Co konkretnie zadecydowało o tym, że Provident
otrzymał wyróżnienie?
Dokonując wyboru Fundacja Obserwatorium
Zarządzania oceniała rolę HR w przedsiębiorstwie, a także to czy i w jakim zakresie inwestuje
ono w rozwój pracowników, jak ich motywuje
oraz jakie oferuje im wsparcie zdrowotne i
ubezpieczeniowe. Co istotne, źródłem informacji,
poza badaniami eksperckimi – były dla Fundacji
również opinie blisko 200 wybranych losowo
pracowników.
Tytuł „Inwestor w Kapitał Ludzki” jest owocem
realizowanej przez nas od trzech lat strategii,
dotyczącej sposobu rekrutowania i zarządzania
kadrami.
Systematycznie
podnosimy
kompetencje
pracowników. Zainwestowaliśmy w programy
szkoleniowe, które oferujemy nie tylko sukcesorom, czyli osobom o ponadprzeciętnym potencjale, ale także menedżerom i pracownikom
szeregowym. Co istotne, 90 proc. Tych
programów powstaje wewnątrz naszej firmy –
opracowywaniem projektów i ich wdrażaniem
zajmuje się zespół 30 naszych trenerów i konsultantów.
Provident oferuje także atrakcyjny system

Organizator Programu:

Co poza tego typu udogodnieniami firmy powinny oferować swoim pracownikom, aby do biura
przychodzili z chęcią, a nie wyłącznie z konieczności?
Pytanie wydaje się proste, jednak odpowiedź na
nie jest skomplikowana, bo powodów jest mnóstwo. Na samopoczucie pracownika wpływa już
rozmowa kwalifikacyjna. Człowiek, który ją
przeprowadza musi pamiętać, że nie wolno mu
koloryzować. Powinien otwarcie powiedzieć
kandydatowi na co może, a na co nie powinien
liczyć. To korzystne rozwiązanie dla obydwu
stron, które pozwoli uniknąć nieprzyjemnych
sytuacji podczas późniejszej współpracy.
Bardzo ważna dla komfortu pracy jest także
kultura zarządzania w firmie, oparta o dobrą
komunikację – pracownik powinien otrzymywać
od swojego przełożonego opinię na temat swojej
pracy, zarówno co robi dobrze, jak i w jakich
obszarach powinien wprowadzić zmiany.
Nie bez znaczenia dla pracownika jest także
wybór biura oraz wyposażenie jego stanowiska
pracy.
Czynników, które decydują o stosunku pracowników do organizacji jest znacznie więcej. Trzeba
jednak pamiętać, że ich samopoczucie decyduje o
poziomie zaangażowania, który Provident bada
co roku we współpracy z firmą Gallup. Zatrudnione u nas osoby pytamy m.in. o to, czy są zadowolone z kultury organizacyjnej w firmie, możliwości współzarządzania nią, a także oferowanych
benefisów.
Zaangażowanie to coś więcej niż satysfakcja.
Ono mierzy siłę kultury organizacyjnej, co jest
widoczne w trudnym dla firmy okresie, na
przykład wtedy, gdy pogarsza się jej wynik
finansowy.
Czy niepewne czasy zmuszają do zmiany sposobu zarządzania zasobami ludzkimi?
Negatywne skutki spowolnienia omijają Providenta, dlatego nie musimy ograniczać zatrudnie-

nia czy inwestycji w rozwój kultury organizacyjnej. Jest jednak wiele firm, które borykają się z
tego typu problemami. Czy redukcja etatów lub
rekrutowanie po jak najmniejszym koszcie to
zjawiska dość powszechne, sprawdzają się
jedynie na krótką metę. Rozumiem chęć ratowania wyniku finansowego w przedsiębiorstwie, ale
nie za wszelką cenę. Bo trzeba pamiętać, że jeśli
działania restrukturyzacyjne i oszczędnościowe
zostaną przeprowadzone pod wpływem chwili, a
przez to nieracjonalnie – możemy podciąć gałąź
na której siedzimy.
Poza tym, powinniśmy pamiętać o tym, że kiedyś
sytuacja może się polepszyć, a zaangażowania i
lojalności pracowników nie będzie można już
odbudować. Bo ludzie pamiętają …
Provident ma 79 oddziałów na terenie całego
kraju. Jak skutecznie zarządzać firmą o tak
rozproszonej strukturze? Jaką rolę odgrywa tu
polityka personalna?
Jakość zarządzania całą organizacją zależy od
jakości
zarządzania
jej
poszczególnymi
oddziałami. A to oznacza, że bardzo ważne jest
kim są menedżerowie lokalni i w jaki sposób
pracują. Zgodnie z założeniami Providenta,
powinni być nie tylko kompetentni , ale także
mieć autorytet – dajemy im duże możliwości
decyzyjne, by w krytycznych momentach mogli
swobodnie działać.
Menedżerowie lokalni mogą poza tym liczyć
m.in. na wsparcie HR biznes partnerów, którzy
pomagają im rekrutować przedstawicieli
handlowych i budować z nimi dobre relacje.
Co Provident zyskał dzięki tytułowi „Inwestora
w Kapitał Ludzki?
Udział w programach certyfikacyjnych to nie
tylko satysfakcja – w przypadku wyróżnienia –
ale także dostęp do cennych informacji. Dzięki
szczegółowym badaniom i analizom, a także
możliwości poznania opinii pracowników dowiadujemy się, w które obszary powinniśmy inwestować i co poprawić.
Poza programem Fundacji Obserwatorium
Zarządzania, uczestniczyliśmy także w projekcie
„Top Employers Polska”. Nie wiem, czy jest
potrzeba, czy jest potrzeba abyśmy przystępowali
do inicjatyw tego typu. Dwie wymienione
charakteryzują się największą wiarygodnością na
rynku i są dowodem, że nasze wysiłki w zakresie
budowania polityki HR zostały zauważone i
docenione.
Na pewno nie spoczniemy jednak na laurach.
Pracownicy nadal będą dla nas bardzo ważni. Bez
nich przecież Provident by nie istniał …
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