
Yedekleme Planlaması
Çözümleri
Yetenek ve Hazırlık iş hedeflerine ulaşmayı sağlar
Harrison Yetenek Hazırlık Sistemi, entegre kariyer ve yedekleme planlaması yoluyla çalışan bağlılığını elde etmenizi
sağlarken aynı zamanda nitelikli yetenek havuzlarınızı yönetmeniz için size kapsamlı karar analizi sunar.

Kariyer Planlama
Çalışanlar, şirket içi işleri olası memnuniyet ve bağlılık tercihlerine göre sıralayan kişisel bir kariyer planlama portalına
erişim sağlar. Buna ek olarak, çalışanlar güçlü yönleri ve geliştirebilecekleri alanlar ile ilgili raporları görüntüleyebilir.

Yetenek Havuzu Analizi
Yönetim, yüksek potansiyele sahip çalışanları niteliklerine ve davranışsal yetkinliklerine ve iş fırsatlarına uygunluklarına
göre sıralayan güncel yetenek hatlarına erişim sağlar.
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Yedekleme Planlaması

Yetenek Hazırlık Sisteminin Özellikleri ve Faydaları

Çalışan
Kariyer

Planlaması

Çalışanlara, spesifik
tercihlerine göre
şirket içinde bir
kariyer yolu
izleyebilmeleri için
kolay bir yol sunulur.

Yedekleme
Planlaması

Otomasyon sistemi,
yetenek hattı karar
analizinin verimli bir
şekilde
incelenmesine olanak
sağlar.

Yetenek
Hazırlık

Spesifik bir işe uyum
ile ilgili performans,
eğitim, beceriler ve
davranışsal
yetkinliklerin tam
görünümü.

Yetenek
Gelişimi

Paradoks raporları,
davranışsal özellikler
ve yetkinliklerle ilgili
gelişim alanlarını
gösterir.

Her
Seviyede

Tutarlı
Çözümler

Organizasyon
genelinde uygun
maliyetli bir şekilde
uygulanır ve tüm
seviyeler için yetenek
hazırlığını artırır.

Çalışanlar, kariyer planlama süreçlerine dahil olur ve
kişiselleştirilmiş gelişim raporlarına erişebilir.

Yönetim, çalışanları pozisyonlar için işe özel nitelikler
ve davranışsal yetkinliklerin yanı sıra mevcut iş
performansına göre objektif olarak sıralayan bir
Yetenek Hazırlık Panosuna erişim sağlar. Yetenek
havuzları çalışanlar tarafından güncel tutulur ve İnsan
Kaynaklarının herhangi bir pozisyon için yalnızca
mevcut yetenek hattına erişmesi gerekir.

Harrison Yetenek Döngüsü Çözümleri

Harrison Assessments, öngörü analizi tekniklerini kullanarak yetenek işe
alım, geliştirme, yönetme ve bağlılık sağlama süreçlerinde
organizasyonlara yardımcı olmaktadır. Bu kapsamlı Yetenek Karar Analizi,
etkili ekipler oluşturmak ve kilit yetenekleri geliştirmek, bağlılığı sağlamak
ve elde tutmak için yetenek döngüsü boyunca ihtiyaç duyulan bilgileri
sağlar. Organizasyonların doğru kararlar almasına nasıl yardımcı
olduğumuzu öğrenmek için bizimle iletişime geçiniz.
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