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Motto:

TI SPRÁVNÍ LIDÉ NA TA SPRÁVNÁ MÍSTA
Společnost TANDEM PERSONNEL® vznikla počátkem roku 2014 spojením Crown
Personnel ČR se zahraničním partnerem, který úspěšně působí ve Velké Británii.
Cílem a reálným efektem tohoto spojení je posílení nejen lokálního postavení na trhu
Executive Search a Personálního poradenství, ale prostřednictvím spolupráce se
zahraničnám partnerem také posílení pozice mezinárodní. Další významnou změnou
je rozšíření a zkvalitnění služeb Personálního Manažerského Poradenství v tandemu
s již velmi úspěšným působením v oboru ExecutiveSearch a přímého vyhledávání
manažerů a náboru specialistů.
Díky tomuto spojení navazuje TADEM PERSONNEL® na více než desetiletou, velmi
úspěšnou historii etablované personálně-poradenské společnosti Crown Personnel
ČR a nadále tak poskytuje vytříbený, diskrétní a profesionální servis zaměřený na Executive Search manažerů, vyhledávání a výběr špičkových pracovníků, personálně-manažerské poradenství, vzdělávání, řízení znalostí, outplacementu a outsourcingu pracovních týmů.
Společnost TANDEM PERSONNEL® nadále posiluje své postavení díky velmi těsné,
partnerské spolupráci s klienty, ať už se jedná o mezinárodní nebo lokální společnost.
Úspěch našeho působení je stále založen na skutečném pochopení a realizaci nejen
náborových potřeb a požadavků našich klientů.
Pro uchazeče o zaměstnání toto znamená jistotu, že vždy usilujeme o zprostředkování vhodného a lukrativního pracovního místa, které odpovídá talentu a schopnostem
každého z nich.
Naše firemní filosofie založená na maximální profesionalitě, flexibilitě a naprosto individuálnímu přístupu vždy významně kontrastovala s neosobním přístupem mnohých
velkých, nadnárodních agentur a úspěšně nás tak odlišuje od ostatních.
Zejména ale známe ty, které hledáte! Jsou to lidé, kteří budou dále rozvíjet Vaši společnost, služby a produkty a tím pomáhat úspěchu nejen Vašemu, ale i úspěchu Vašich
zákazníků.
Náš závazek, jak uchazečům, tak klientům, je najít ty správné lidi na ta správná místa.
Proto i Vy s námi budete ještě úspěšnější.
Ctirad Vondrášek
Ředitel společnosti
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PROFIL SPOLEČNOSTI TANDEM PERSONNEL
Společnost TANDEM PERSONNEL® vznikla v roce 2014 spojením Crown Personnel se
zahraničním partnerem ve Velké Británii. Cílem tohoto spojení je posílit nejen lokální postavení na trhu Executive Search a Personálního Manažerského poradenství,
ale prostřednictvím spolupráce se zahraničním partnerem posílit i pozici mezinárodní.
Další významnou změnou je posílení personálně-poradenských aktivit v tandemu s již
velmi úspěšným působením v oboru náboru, Executive Search a přímého vyhledávání manažerů a specialistů.

KVALITA
TANDEM PERSONNEL® se nyní představuje jako mezinárodní, stále nezávislá společnost, specializovaná na profesionální služby v oblasti řízení lidských zdrojů a manažerského poradenství. Působení společnosti je založeno na profesionalitě a dlouhodobé praxi našich konzultantů. Kvalita našich služeb vychází zejména z profilu
znalostí našeho týmu poradců, který je založen na poradenské praxi a znalosti trhu
získané během více než dvaceti let působení na českém a také středoevropském trhu
vyhledávání pracovních sil.

JASNÉ ZAMĚŘENÍ
TANDEM PERSONNEL® se zaměřuje na Executive Search manažerů, na nábor a výběr
specialistů a středního a vyššího managementu, outplacement, outsourcing pracovních týmů, personálně-organizační manažerské poradenství pro firmy a na poskytování poradenství jak zaměstnavatelům, tak i uchazečům, včetně psychologického
hodnocení a organizaci „Assessment Center“.

SPECIALIZACE
Máme klíčové zkušenosti zejména ve vyhledávání a výběru pracovníků pro obory
farmaceutického obchodu, bankovnictví, informačních a telekomunikačních technologií, finančních a investičních služeb, prodeje a marketingu spotřebního zboží,
logistiky, výroby, personalistiky, právních a profesionálních služeb.
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ZNALOSTI
K úspěchu, mimo vlastní energie, využíváme také moderních metod a přístupů, které
ve světě náboru vždy znamenají úspěch. Metody jsou aplikovány individuálně a vždy
odpovídají reálnému požadavku firem. Jsou to mj. testové a netestové diagnostické
metody výběru a hodnocení, pohovory na bázi kompetencí a Assessment Centra.

ZKUŠENOST
Mnozí z našich konzultantů působí na českém anebo zahraničním trhu od devadesátých let, kdy většina z nás získala zkušenosti působením u zahraničních, nejen
poradenských společností. Náš úspěch nás motivuje k dalšímu rozvoji služeb našim
klientů a kandidátům. Nejsme tedy líhní nezkušených talentů, ale využíváme praxe
a kvality zkušených konzultantů.

EFEKTIVITA
Budou pro vás pracovat konzultanti, kteří rozumějí vašemu oboru, znají velmi dobře
český, středoevropský a západoevropský trh pracovních sil, mají mnohaleté zkušenosti v náboru pracovníků a zejména nabízejí rozsáhlé aktivní kontakty, aby mohli
pomoci tam, kde pomoc očekáváte.

ČÍM SE ODLIŠUJEME
Jsou to zejména schopnosti detailního pochopení požadavků trhu, zaměstnavatelů a uchazečů o zaměstnání, rychlý a transparentně řízený proces hledání a výběru
pracovníků, profesionální projektové řízení a 100% garance požadovaného výsledku,
diskrétnost a maximální úspěšnost výběru. Díky tomu, že dokážeme pochopit váš
styl práce a vaše požadavky, jsme schopni doporučit nejvhodnější způsob vyhledání
pracovníků pro vaši společnost anebo pracovních míst pro uchazeče.
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NAŠE SLUŽBY
Direct & Executive Search manažerů a specialistů
Specializujeme se na výběr kandidátů do manažerských a specializovaných pozic
ve farmaceutickém průmyslu, sektoru finančních služeb a bankovnictví, ve sféře informačních technologií a telekomunikací, prodeje a marketingu spotřebního zboží,
logistiky a dopravy, výroby a profesionálních služeb.
Námi úspěšně umístění pracovníci pracují převážně v klíčových manažerských a specializovaných pozicích jako jsou firemní top management, management prodeje
a marketingu, výzkum trhu, řízení logistiky a výroby, personální a finanční management a velmi často také právní a informačně-komunikační profese.
Známe konkurenční prostředí trhu, známe potenciální kandidáty, známe prostředí
a požadavky klienta. Díky těmto znalostem je naše hledání pracovníků a zajímavých
pracovních míst vždy maximálně efektivní a úspěšné

Personálně organizační poradenství a řízení změny
Poskytujeme jak poradenství v otázkách strategických, jako jsou organizace firmy
a její rozhodovací pravomoci a procesy, strategie rozvoje lidského potenciálu jako
součást podnikatelského plánu, tak i poradenství při realizaci na míru vytvořených
řešení kritických procesů řízení lidí. Další oblasti, ve kterých TANDEM PERSONNEL®
poskytuje poradenské služby, jsou řízení náborových činností, definování pracovních
míst, resp. pomoc při stanovení kompetencí pracovních míst, definování osobnostních předpokladů pracovníků, cílené řízení jakosti, plánování rozvoje znalostí a definování rozvojových programů včetně Plánování rozvoje kariéry,
Řízení změny (Change Management) - pro realizaci zásadních změn ve Vaší společnosti Vám připravíme tzv. Change Management Plan, tak, aby změna byla vhodně
řízena, aby nebylo zničeno to co ve Vaší společnosti dobře funguje.
Restrukturalizace HR - navrhneme pro Vaši společnost „ideální model“ HR procesů
včetně účinných implementačních opatření a realistického časového harmonogramu. Společně s Vámi „model“ implementujeme do Vaší společnosti.
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Interní komunikace
Připravíme, realizujeme a vyhodnotíme pro Vaši společnost průzkum interní komunikace. Na základě výsledků pak navrhneme plán účinných opatření.

Zvýšení výkonnosti týmů
Na základě analýzy výkonnosti Vašich týmů, navrhneme účinná opatření k dosažení
požadované úrovně a pomůžeme Vám je realizovat.

Management Assessment & organizace Assessment Center
Assessment centra poskytují našim klientům možnost rychlého, objektivně měřitelného a profesionálně vedeného zhodnocení aktuálního stavu a kvality lidského potenciálu větší skupiny zaměstnanců či kandidátů
Výsledky assessment centra spolehlivě podpoří rozhodování při externích a interních výběrových řízeních, navrhování týmových a individuálních rozvojových plánů,
sestavování pracovních týmů a v řadě dalších procesů. Námi prováděná struktura
assessment centra je navržená na základě nejnovějších metodických poznatků i požadavků a specifik jednotlivých klientů
Obsahuje multidisciplinární techniky zhodnocení silných a rozvojových stránek
účastníků, schopnosti komunikace, vedení lidí, plánování a řešení typových situací
Management Assessment je vhodné použít při změně vlastnické struktury společnosti, při změně strategie firmy a jejích cílů nebo při reorganizaci společnosti. Také
při změně orientace na nové trhy a nové konkurenční prostředí nebo při nastavení či
revizi plánů rozvoje zaměstnanců.
Assessment Center (AC) je vhodný při výběru nových zaměstnanců. Development
Center (DC) je vhodný při přípravě rozvojových plánů. Každý z nich má svá specifika.
Připravíme AC/DC podle Vašich potřeb, nebo Vám umožníme si jedno vyzkoušet
“na nečisto”.
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Personálně manažerský audit
Personálně manažerský audit pojímáme jako nestranné zhodnocení kompetencí
manažerů, případně vybraných zaměstnanců společnosti. Posuzuje, zda organizační
struktura i kompetence pracovníků a manažerů odpovídají definovaným firemním
potřebám, strategiím a cílům. V souvislosti s firemní strategií a firemními cíli dokáže
audit navrhnout optimalizaci lidských zdrojů firmy. Na základě výsledků auditu se realizují další konkrétní kroky profesionálního uplatnění, definují se potřeby pro výběr
nových pracovníků, plánuje se cílené vzdělávání, výcvik atd.

Koučink
Koučinku se společnost TANDEM PERSONNEL® věnuje již řadu let. Zaměřujeme
se na výsledkově orientovaný koučink, založený na učení Marilyn Atkinson a Johna
Whitmora.
Individuální koučink - vaše práce Vám jde dobře, přesto cítíte, že byste chtěl/a něco
zlepšit, ale nevíte jak do toho? Přemýšlíte o svém životě a kariéře? Hledáte rovnováhu mezi pracovním a osobním životem? Máte „všechno“, ale ztratil/a jste motivaci?
Nevyšší čas “zkusit” kouče!
Týmový koučink - chcete zvýšit výkonnost svého současného týmu? Chcete zlepšit komunikaci se svým týmem? Řídíte nový tým? Váš tým absolvoval Development
Center, na jeho základě i řadu tréninků, ale stále je třeba „něco“ zlepšit a standardní
trénink již nepomáhá? Týmový koučink je řešení pro Vás!
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Outplacement
Ve spolupráci s personálním oddělením našich klientů pomáháme rozvíjet důležitost
lidského „kapitálu“. K této práci samozřejmě patří i péče o zaměstnance v okamžiku,
kdy odcházejí, někdy nedobrovolně, ze společnosti. Moderním přístupem je tedy
péče i o ty, kteří v důsledku různých změn musí opustit pracovní místo. Snažíme se
ve spolupráci se zaměstnavateli eliminovat negativní vliv této situace na zaměstnance
a současně pomáhat budovat dobré jméno zaměstnavatele - a to aplikací programu
outplacementu.

Vzdělávací programy & Řízení znalostí
Většina potřebných znalostí ve vaší firmě existuje, jenom nejsou přehledně a dostupně uspořádány. Jakmile se jednou zaběhne systematický proces práce se znalostmi
(knowledge management), ušetří dlouhodobě značné časové i finanční zdroje. Kdysi
byly konkurenční výhodou prodejní dovednosti, pak marketing, a dnes to jsou znalosti. Naše služby se zaměřují na definice cílových stavů (s využitím „znalostního auditu“ zaměřeného na požadavky na znalosti, technologie skladování, procesy sdílení, předávání, ověřování, aktualizace apod.), na definování cesty k překonání rozdílů
mezi současným a cílovým stavem, na zařazení úrovně znalostí/jejich správné aplikace
do hodnotících systémů a přirozeně na realizaci vzdělávacích programů a školení s cílem získat potřebné znalosti včetně měření efektivity tréninku a jeho aplikaci do praxe.
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NÁŠ PŘÍSTUP
„Firma funguje nejlépe, když lidé, kteří v ní pracují, jsou zaujati pro věc, nechybí jim
entuziasmus a potřebné dovednosti“.
Pro mnoho společností je hledání a výběr pracovníků časově a finančně náročnou záležitostí, která přináší frustrující výsledky. Je pro ně spojen s nepřehlednou možností
voleb – kde hledat, kde inzerovat, jak popsat profil vhodného kandidáta a hlavně jak
zajistit, že se ve finálním výběru ocitnou právě ti nejlepší kandidáti.

TANDEM PERSONNEL® tuto nejistotu řeší ověřeným procesem vyhledávání a výběru,
který nemá díky mnohaleté zkušenosti v jednotlivých odvětvích náborových služeb
srovnání.

Náš systém obsahuje přesně cílený a diskrétní přímý průzkum na trhu pracovních sil,
pravidelnou analýzu nabídek práce a pracovníků na internetových portálech, cenově
výhodnou inzerci a sérii předběžných strukturovaných selektivních pohovorů, které
jsou vždy založeny na Vámi stanovených kritériích výkonnosti a úspěchu, včetně klíčových kompetencí.

Ještě předtím, než Vám představíme finální list uchazečů, přirozeně ověřujeme reference, kvalifikaci, provádíme psychometrická hodnocení s důrazem na zjištění dovedností a schopností odpovídajících Vaší specifikaci a potřebě.

Stručně řečeno, jde komplexní systém, jehož výsledkem jsou TI SPRÁVNÍ LIDÉ
NA SPRÁVNÝCH MÍSTECH.
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PROČ TEDY TANDEM PERSONNEL® VYHOVUJE PŘEDSTAVÁM
A POTŘEBÁM SPOLEČNOSTÍ, KTERÉ HLEDAJÍ KVALITNÍ
ZAMĚSTNANCE?
Vyhledání a nábor kvalitních pracovníků napříč různými profesemi se ukazuje být velkou výzvou. Stejně jako posouzení zkušeností a odborných znalostí uchazečů o zaměstnání.
A co na to Vaše agentura? Rychlost vyhledání, pochopení potřeby, kvalita a intenzita
komunikace, samotná kvalita uchazečů, poprodejní komunikace…? Nejsou toto oblasti, se kterými nejste vždy spokojeni?
TANDEM PERSONNEL® pomáhá svým klientům skutečně jen tam, kde pomoci může
a neslibuje nemožné. Získáme-li ale Váš mandát, plně se mu věnujeme až do úspěšného dokončení.
Vitálně důležité pro nás je, abyste Vy, jako zaměstnavatelé, byli spokojeni s tím, jak
osobnost a přístup nových spolupracovníků koresponduje s kulturou a cíli Vaší společnosti a zda naši službu vnímáte jako pomoc a radu tam, kde ji nejvíce potřebujete.
V TANDEM PERSONNEL® rozumíme tomu, jak se „dostat pod kůži“ našich kandidátů,
s cílem doporučit takové pracovníky, kteří jsou objektivně vhodní a odpovídají kultuře
práce u Vaší společnosti.
Jak? Docela jednoduše, protože jako konzultanty zaměstnáváme pouze ty nejkvalitnější profesionály v daném oboru. Naši konzultanti již dosáhli úspěchu ve svém oboru
a také v oblasti personálního náboru.
Pokud tento fakt zkombinujeme s dlouholetou znalostí a zkušeností v náboru zaměstnanců nejen na místním, ale i mezinárodním trhu, s naší prodejní, marketingovou
a personální kulturou je jednoduché předpokládat, že můžeme dodat přesně takové
výsledky, které potřebujete.
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TANDEM PERSONNEL s.r.o.
Klimentská 1215/26
110 00 Praha 1
Tel.: +420 228 808 099
E-mail: prague@tandempersonnel.cz
www.tandempersonnel.cz
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