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Top firma kraje Plzeňský kraj

V současnosti je na trhu práce
mezi firmami boj o každou ši-
kovnou ruku. Chytrý zaměst-

navatel však zaměstnance nepřeta-
huje pod záminkou vysokých pla-
tů, ale zaměřuje se na zvyšování
produktivity a flexibility zaměst-
nanců stávajících a také na jejich
spokojenost.
S tím vším vám mohou pomoci v

Bohemia Training Institute s.r.o.
Díky své regionální působnosti v

západních Čechách nabízí společ-
nost užší kontakt s regionálními fir-
mami, což je výhodou v efektivněj-
ší komunikaci a znalosti místních
poměrů.
BTI nabízí firmámkomplexní služ-

by – od poradenství v oblasti HR po-
čínaje, přes školení a pořádání fi-
remních akcí konče. Spokojenost
zaměstnance totiž závisí nejen na
dobré HR strategii firmy, ale na oby-
čejné lidské komunikaci.

Začátek cesty je zvýšení
produktivity HRmanagementu
Pracovníci HR oddělení jsou při zís-
kávání a udržení si zaměstnanců v
nelehké pozici. Pokud však celková
HR strategie firmy není přizpůsobe-
na současným požadavkům a tren-
dům, nelze očekávat převratné vý-
sledky.
Změna v HR strategii začíná již

změnoupohledu na ni. Někdy je po-
třeba pohledu zvenčí, aby možnos-
ti změny byly vidět. BTI tento po-
hled nabízí. Opírá se o desetiletou
praxi a odborníky, se kterými spo-
lupracuje.

Vzdělávání pomůže zvýšit
produktivitu vašich zaměstnanců
Školí se vše a všude, je tedy otázka,
kde a jak si školení vybrat. BTI zvo-
lila cestu, kdy si sám zákazník vybe-
re oblast, kterou chce rozvíjet a v
BTI mu připraví vzdělávání přímo
namíru. Účastníci tak řeší konkrét-
ní případy z vlastní praxe a neztrá-
cí čas u obecných pouček a pravi-
del.
V portfoliu má BTI školení a

workshopy se zaměřením na roz-
voj technických, IT, jazykových i
tzv. měkkých dovedností, a to pro
zaměstnance na všech úrovních.
O to, jak udělat školení poutavým

a zároveň poučným zážitkem, aby
bylo dosaženo cíle, a přesto se na
školení nezívalo, se starají v BTI
především. Vybrali si proto řadu
odborníků, lektorů a koučů, kteří
tyto podmínky splňují.

Dopřejte svým zaměstnancům
akci, na kterou nezapomenou
Síla společného zážitku tvoří tým a
dobře fungující tým je základ pro-
sperity firmy. Proto v nabídce slu-
žeb BTI nechybí ani péče o zaměst-
nancemimo pracovní povinnosti, a
to především na akcích:

Teambuilding – programy pro po-
sílení týmové spolupráce, Family-
Day – aktivní odpoledne pro za-
městnance a jejich rodinné přísluš-
níky, sportovní firemní turnaje, ve-

čírky – a to nejen vánoční, exkurze,
výlety a podobně.
Jako hlavní koordinátor má BTI k

realizaci velkých akcí na klíč dosta-
tek zkušeností a síť spolehlivých

partnerů. Ušetří tak čas a starosti s
hledáním vhodného a spolehlivého
dodavatele jednotlivých služeb a
všichni se na akci mohou bezsta-
rostně bavit.

Zprava: Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje, Bernard Bauer, výkonný členempředstavenstvaČesko-němec-
ké obchodní a průmyslové komory, Jiří Vávra, DFHHausCZ s.r.o., Dr. JürgenHelmes, hlavní jednatel Obchodní a
průmyslové komory Regensburg a bavorské vzdělávací akademie IHKAkademie inOstbayern GmbH. Foto: archiv

AbsolventiSpolečná fotografie absolventů Industrial Professional 2017/2018 při předávání certifikátů 18. dubna le-
tošního roku. Foto: archiv

Komerční prezentace

V lednu 2018 byl zahájen 3. roč-
ník Akademie promistry ve vý-
robě. Letos se ho účastní 14

mistrů ze strojírenských firem zápa-
dočeského regionu. Co se mohou
účastníci Akademie naučit, v rozho-
voru vysvětluje jednatelka BTI Jitka
Hanzlíčková.
Jak Akademie probíhá?
Program je rozvržen do 20denních
výukových bloků. Ty zahrnují jed-
nak odborné semináře z různých
oblastí - např. z přípravy, řízení a
plánování výroby, řízení jakosti,
údržby a bezpečnosti práce, znalos-
ti zákoníku práce. Pro praktické vy-
užití si pak mohou účastníci osvěžit
či prohloubit také znalosti progra-
muMS Excel a MS PowerPoint. Dal-
ší oblastí jsou tzv. soft skills - účast-
níci při výuce získají potřebné ma-
nažerské dovednosti pro vedení a
řízení lidí.
Ale aby nebyla celá Akademie

pouze o teorii, nedílnou součást
programu tvoří sdílení zkušeností
přímo na pracovišti v programech
výměny zkušeností. Právě tuto část
programu hodnotí absolventi před-
chozích ročníků velmi pozitivně.
V čem vidíte hlavní přínos pro
účastníky?
Naprvnímmístě bych uvedla asi zís-
kání klíčových kvalifikací a doved-
ností důležitých pro práci vedoucí-
ho pracovníka v oblasti výroby.
Díky Akademii může získat větší jis-
totu při vedení a komunikaci a nau-

čí se vyhýbat stereotypům v práci s
podřízenými či kolegy. Kroměmno-
ha nabytých vědomostí získají ab-
solventi po úspěšném složení závě-
rečných zkoušek certifikát IHK Aka-
demie.
Kdo je organizátorem Akade-
mie?
Akademii pořádají Obchodní a prů-
myslová komora Regensburg pro
Horní Falc / Kelheim a Česko-ně-
mecká obchodní a průmyslová ko-
mora (ČNOPK) v Praze ve spoluprá-
ci s východobavorskou akademií
IHK-Akademie in Ostbayern. Naše
společnost Bohemia Training Insti-
tute s.r.o. je partnerem pro realiza-
ci vzdělávací akademie po odborné
stránce.
Letos odstartoval již třetí ročník
této akce. Jak nápad na pořádá-
ní Akademie vznikl?
Akademie byla prvně připravena v
roce 2015 na základě požadavků za-
městnavatelů na připravenost vedou-
cích pracovníků v oblasti výroby. Její
program je odpovědí na potřebumis-
trů získat klíčové kvalifikace a doved-
nosti důležité pro práci vedoucího
pracovníka v oblasti výroby a také jis-
totu v úkolech týkajících se vedení,
organizace a komunikace ve vlastní
sféře odpovědnosti. Vychází z obdo-
by německého "Industriemeister" a
zprostředkovává cenné know-how v
oblasti organizace a personálního ve-
dení ve výrobních organizacích.
www.bti-plzen.cz

INZERCE

Vzdělávání – zvyšování profesionality, osobní produktivity
a interpersonálních vztahů

HR consulting – zavádění efektivního HR managementu,
analýzy, průzkumy nastavování systémů

Pořádání firemních akcí – teambuilding, Family day, večírky, sportovní
turnaje, exkurze

Specializace na vzdělávací programy pro mistry, rozšířené
o výměny zkušeností přímo na pracovištích.

Komplexnost služeb

Individuální řešení

Široká síť partnerů

Profesionalita, kreativita, odbornost

Zvyšujeme produktivitu zaměstnanců

hr consulting
vzdělávání

zážitkové firemní akce

www.bti-plzen.cz

BTI 10 let tradice v HR

Kontakt:

Bohemia Training
Institute s.r.o.
VMalé Doubravce 27
312 78 Plzeň
info@bti-plzen.cz

www.bti-plzen.cz

















Spokojený zaměstnanec, polovina úspěchu

Akademie pro mistry
„Industrial Professional“


