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BP Europa SE
oddział w polsce

Jasnogórska 1
31-358 Kraków

LIST REFERENCYJNY

Firma szkoleniowo - doradcza AKADEM|A ROZWOJU UMIEJĘTNośC! w latach 2oL3-2oL5 współpracowała z firmą Bp
EUROPA SE Oddział w Polsce w zakresie doskonalenia stacyjnej kadry menadżerskiej w catym kraju.
Do tej Pory dla firmy BP zostały zrealizowane następujące projekĘ szkoleniowe i doradcze:
1. Szkolenia doskonalące kompetencje menadżerskie: MENADżER NA 5+ tx)sKoNAtENlE KoMpETENol

MENADŻERSKICH - szkolenia były realizowane cyklicznie dla kierowników stacji (25 zwienchników w podziale na
2 grupy szkoleniowe).

2. CYkl szkoleń mającYch na celu urypracowanie jednolitego standardu rekrutacji i selekcji na terenie całego kraju:
REKRUTACJA I SEIEKOA PRACOWNIKÓW z wykorrystaniem analizy lingwistycznej i standardów wewnętrzlrych
firmY BP. Szkolenia bYĘ organizowane ryklicznie dla wszystkich kierowników rekrutacyjnych firmy oraz
kierowników regionalnych. lch celem było wypracowanie jednolitego standardu oceny kompetencji kandydatów
na wielozadaniowYch stanowiskach pracy - operacyjno - sprzedażowych. Wypracowanie tego standardu
Pozwoliło na rzetelną ocenę kompetencji kandydatów, także bez wcześniejszego doświadczenia zawodowego (

65 uczestników w podziale na 5 grup szkoleniowych)

3. Szkolenie dla stacyjnej kadry menadżerskiej firmy z obszaru: ANAttzATMNSAKCYJNA.

WszYstkie działania zostały wykonane rzetelnie i profesjonalnie. Firma Akademia Rozwoju Umiejętności jest
nastawiona na rezultatY i na motywowanie uczestników do zmian. Prowadzone szkolenia są piaktyczne,-angażujące
wszystkich uczestników,
To, co wYróŻnia firmę Akademia Rozwoju Umiejętności to wysoka jakość realizowanych projektów i świadczonych
usług Profesjonalna obsługa klienta, a także wyspecjalizowana kadra trenerska z praktycinym doświadczeniem
biznesowYm i zawodowym, a także z wieloletnim doświadczeniem trenerskim w szkolonej temat|ce.
Polecam firmę Akademia Rozwoju Umiejętności jako rzetelnego i właściwego partnera biznesowego.

Krzysztof Krzyczyński
Training Manager
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