TALENT PORTFOLIO
Открийте скрития потенциал в екипите си
Какво е Talent Portfolio и къде е неговото приложение?
Talent Portfolio е уеб-базиран инструмент, който помага на лидерите на екипи и на HR
мениджърите лесно да идентифицират, развиват и задържат талантите в своята организация.
Продуктът дава възможност на ръководителите да открият скрития потенциал в екипите си и да
прогнозират възможните HR рискове.

Как работи Talent Portfolio?
С помощта на опростен интерфейс мениджърите оценяват всички членове на екипа си като
периодично отговарят на 12 въпроса. Анализът на талантите се формира на база оценката на 12
фактора, които позиционират всеки талант в класическото портфолио с 9-квадратна матрица
„Представяне” и „Потенциал“. Оценката също така отразява нивото на талантите от гледна точка
на ситуационно лидерство, лидерски амбиции, взаимодействие в екипа и подпомага с ценна
информация управлението на риска от напускане.

Предизвикателства пред организацията и лидерите на екипи
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

НАШЕТО РЕШЕНИЕ

Неустановени рамки за определяне на
потенциала на членовете на екипа



Ясна структура за анализ на индивидуалните
членове на екипа и потенциали им

Риск определени възможности и
качества на хората от екипа да останат
незабелязани



Идентифициране на скрит потенциал

Липса на индикация за риск от напускане



Оценка на риска при управлението на
талантите на ниво екип и организация



Възможност за изготвяне и оценяване на
ефекта от предложените мерки за развитие
в индивидуалните планове на таланта на
база резултатите от анализите

Определяне на адекватни и навременни
мерки за развитие на индивидуалните
членове на екипа
HR НАПРАВЛЕНИЕ:

СРЕДА НА УПОТРЕБА:

ТИП ОБРАТНА ВРЪЗКА:

Управление на
човешките ресурси

Уеб-базиран

Самооценка

Организационно
развитие

Мобилно
приложение

Многостранна /
multi-rater

Обучение с
модератори

Изследване сред
служителите
Оценка от
мениджър

Научете повече:

ПАРАМЕТРИ:
Време за попълване:
10-15 минути при
периодичните оценки
Стандартни – английски,
Може да бъде разработен
на всички останали езици

Запазете своята безплатна
онлайн консултация
www.lss.bg

ФОРМАТ:
Стандартизиран
Възможност за
адаптация

Всички продукти на LS-S включват
•

100% сигурност на данните

•

Хостинг в Германия

•

SSL криптиране

•

Интуитивен интерфейс

•

Гарантирана анонимност

•

GDPR compliance

