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Szkolenia językowe oferowane przez pracodawców to doskonały sposób na działania rozwojowe
prowadzone przez organizacje. W większości firm międzynarodowych posługiwanie się językiem
obcym, głównie angielskim, to podstawowy wymóg codzienności. Dotyczy to zwłaszcza pracowni
ków wsparcia - działów marketingu, komunikacji, finansów, logistyki.
Dobra znajomość języków obcych to także inwestycja w pracownika. Jak wynika z badań prowa
dzonych w 2013 r. przez Employer Brand International, aż 36 proc. kandydatów interesuje zobo
wiązanie pracodawcy, by rozwijać pracownika 1 . Rozwój pracowników to także ważny atrybut oferty
pracodawcy, czyli tzw. EVP. Wskazało tak aż 32 proc. respondentów, wybierając rozwój jako atry
but numer dwa, zaraz po „interesującej pracy" 2 .
1 Patrz

http://www.wizerunek-pracodawcy.corn.p1/najnowszy-raport-ebi-o-swiatowym-rynku-employer-brandingu/#.U8Uy4_l_tqU, dostęp: 25 lip
ca 2014 r.
2

Patrz http://www.brettminchington.com/files/evp_minchington_2012.pdf, dostęp: 25 lipca 2014 r.

tego zespołu zajęło nam jeden dzień. To naj
lepsze potwierdzenie, że tak rozbudowany
proces się sprawdza.

ści powstałe z braku obecności na zajęciach.

Głównym wyzwaniem związanym z nauką

Dodatkowo osoby oddelegowane do projek

języka angielskiego. Dzięki niej mogą w cie
kawy i interaktywny sposób odrobić zaległo

języków obcych w firmie jest zapewnienie

tów z dala od miejsca zamieszkania mają moż

pracownikom możliwości uczestniczenia we

liwość kontynuowania lekcji indywidualnych

wszystkich zajęciach. Ponieważ nauka języka
angielskiego w Provident Polska jest uzasad

ze swoim lektorem za pomocą komunikatora
internetowego.

niona biznesowo, bardzo poważnie podcho

Organizacja powinna elastycznie dostosowy

dzimy do tematu frekwencji na zajęciach. Za

wać się do zmiennego środowiska biznesowe

leży nam na tym, aby pracownicy mogli cał
kowicie wykorzystać możliwości, jakie w tym

go. Pamiętając o tym, wprowadzamy w Pro
vident Polska nowe rozwiązania, również do

zakresie oferuje im firma. Średnia miesięczna

istniejącej polityki szkoleń językowych. Dy

frekwencja na zajęciach z języka angielskie

namiczny rozwój firmy powoduje, że jako or

go wynosi 86 proc. Ten wskaźnik pokazuje, że
zajęcia mają dla pracowników dużą wartość,
a organizowanie lekcji przed pracą lub po niej

ganizacja stawiamy na mobilność pracowni
ków. Zachęcamy cenionych, wewnętrznych
ekspertów do międzynarodowej współpracy

jest trafnym rozwiązaniem, jednocześnie jes

z innymi rynkami. Aby móc angażować pra

teśmy świadomi, że są pracownicy, którzy od
stępują od uczestnictwa w części lekcji. Czy

cowników w działania globalne, firma po

możliwe jest niedopuszczanie do takich sy
tuacji? Odpowiedź jest prosta: oczywiście, że
nie. Przy tak dynamicznym rozwoju biznesu
zdarza się, że pracownicy są zapraszani ad hoc
na spotkania lub wyjazdy służbowe, uniemoż
liwiające udział w poszczególnych zajęciach.

trzebuje dodatkowo w nich zainwestować
oraz zachęcić do potencjalnej zmiany miejsca
pracy czy zamieszkania. Dlatego też rozwa
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ka angielskiego jako benefitu dla osób, które
deklarują swoją mobilność i jednocześnie są
chętne do dalszego rozwoju. W zeszłym roku
wprowadziliśmy również spotkania z native
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dy pracownik, którego sytuacja zmusza do od

odbywają się specjalne warsztaty językowe,
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których celem jest doskonalenie umiejętnoś
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ją od lektorów materiały z zajęć, które omi

ku angielskim. Warsztaty mają bardzo po

nęli. W Provident Polska postanowiliśmy do
datkowo pójść o krok dalej: nasi pracownicy

zytywny oddźwięk, a frekwencja na spotka

otrzymują dostęp do platformy e-learningo-

departament szkoleń i rozwoju mamy więc

wej, która w całości jest poświęcona nauce

powody do satysfakcji.•

niach w bieżącym roku sięga 90 proc. Jako

