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Nowoczesny HR XXI wieku to nie tylko kadry, płace i owocowe czwartki. 
Dziś rzeczywistość jest bardzo dynamiczna, zmiana stała się codzienno-
ścią, a wachlarz potrzeb świata biznesu jest bardzo szeroki. Odpowiedzią 
na to zapotrzebowanie rynku pracy i przedsiębiorców jest HR Business 
Partner, który jest wymieniany przez Forbes jako 1 z 10 najlepszych 
zawodów przyszłości. HR BP to tak naprawdę analityk i konsultant 
biznesowy, który dysponuje wiedzą i praktycznymi umiejętnościami z 
zakresu komunikacji, HR, pracy w Zespole, rekrutacji, talent manage-
mentu, czy employer brandingu, które daleko wykraczają poza kompe-
tencje i możliwości typowego specjalisty HR. Jak stać się jednym z nich?

Jak zostać HR Business Partnerem?
So�ware Development Academy we współpracy z Magdaleną Kozłowską, 
cenionym na polskim rynku HR Business Partnerem z niemal 30-letnim 
doświadczeniem, przygotowali jedyny w Polsce praktyczny kurs online, 
który naprawdę przygotuje Cię do pracy w roli HR Business Partnera.

Co znajdziesz w kursie online dla HR Business 
Partnerów?
HR Business Partner - Twoja nowoczesna ścieżka kariery
i rozwoju w HR
 - Kim jest HR Business Partner?
- Jak połączyć priorytety, cele i zadania ludzi, biznesu i procesów 
    w organizacji?
- Jakie są kluczowe kompetencje HR Business Partnera?
- Jak być liderem w swojej dziedzinie i jednocześnie wspierać innych   
   liderów w realizacji ich zadań?
- Czym zajmuje się HR Business Partner w start-upach, firmach 
  rodzinnych i korporacjach?

HR Business Partner jako ekspert ds. komunikacji wewnętrznej
- Jak mówić, aby naprawdę Cię słuchano, jak słuchać, aby naprawdę 
    usłyszeć i jak obserwować, żeby naprawdę widzieć, czyli jak nadawać 
    i odbierać komunikaty werbalne i niewerbalne?

 
 



- Jak stworzyć kulturę feedbacku i wprowadzić oceny okresowe 
   w biznesie?
- Jak zamienić “nikt nic nie wie” we “wszyscy wszystko wiedzą” 
    w organizacji?
- Jak rozwiązywać konflikty raz na zawsze?
- Jak zarządzać stresem i emocjami w Zespole?
- Jak wspierać Pracowników w komunikacji z managerami i managerów    
    w komunikacji z Pracownikami w roli HR Business Partnera?
- Jak budować mosty pomiędzy pokoleniami X, Y i Z?

HR Business Partner jako analityk i konsultant biznesowy
- Jak wspierać rozwój biznesu i mieć wpływ na strategię
     przedsiębiorstwa z poziomu HR Business Partnera?
- Jak wdrażać zmiany w firmie?
- Jak wykorzystywać język korzyści dla biznesu?
- Jak zwiększyć zaangażowanie Pracowników w realizację celów 
   indywidualnych i firmowych?
- Jak dbać o wellbeing i budować kulturę organizacyjną, aby Pracownicy 
    chcieli pracować, a kandydaci chcieli kandydować?
- Jak mierzyć efekty pracy HR Business Partnera i całego działu HR?
- Jak udowodnić, że dział HR naprawdę robi dobrą robotę?

HR Business Partner jako headhunter i rekruter
- Jak tworzyć modele kompetencyjne, które realnie usprawnią procesy 
    HR w organizacji?
- Jak rekrutować Pracowników o�line i online?
- Jakie metody i narzędzia rekrutacyjne są dziś naprawdę potrzebne, 
   a które zupełnie zbędne i błędne?
- Jak przyciągnąć najlepszych specjalistów z rynku pracy?
- Jak zadawać lepsze pytania rekrutacyjne i uzyskiwać właściwe 
   odpowiedzi?
- Czym jest talent management i dlaczego ma dziś tak duże znaczenie?

HR Business Partner jako specjalista L&D
- Na czym polega dobry onboarding, reboarding i o�boarding, czyli jak  
   efektywnie wdrożyć, sprawnie rozwijać oraz godnie zwolnić i pożegnać 
   Pracownika?



Szczegółowy
Program Kursu

I MODUŁ: HR Business Partner jako ekspert ds. komunikacji 
wewnętrznej. Twoja nowoczesna ścieżka kariery i rozwoju 
w HR

1. HR Biznes Partner - prawa ręka menedżerów 
2. Zaufany partner, architekt strategii, orędownik technologii, mistrz 
  zmiany, odkrywca talentów czyli kluczowe kompetencje HRBP
3. Orientacja biznesowa – jak mówić językiem korzyści dla biznesu
4. Komunikacja (mowa werbalna i niewerbalna)
5. Komunikacja – HRBP tłumacz symultaniczny w organizacji
6. Rozwiązywanie problemów – stres i emocje – jak tym zarządzać
7. Lider – autentyczność, charyzma, autorytet 
8. Marka przywództwa – sport zespołowy
9. Marka HR w organizacji – jak zmienić postrzeganie menedżerów na  
 temat HR
10. Marka osobista HRBP

II MODUŁ: HR Business Partner jako analityk i konsultant 
biznesowy

1. Od czerwieni do turkusu czyli modele organizacji 
2. Start-up, firma rodzinna, korporacja  - podobieństwa i różnice
3. HRBP budowniczy i strażnik kultury organizacyjnej
4. X Y Z - budowanie mostów między pokoleniami
5. Sztuka porozumiewania się bez barier – jak wspierać menedżerów
 w komunikacji z zespołem, jak wspierać pracowników 
 w komunikacji z menedżerami
6. Rozwiązywanie konfliktów w zespołach – trudne rozmowy
7. Budowanie zaangażowania pracowników - gramy do jednej bramki
8. Zmiana, zmiana, zmiana - HRBP agent zmian 
9. HRBP wewnętrznym PR-em organizacji
10. Wellbeing, benefity pracownicze



III MODUŁ: HR Business Partner jako headhunter, rekruter i 
specjalista L&D

1. Rekrutacja – szukamy nowego członka zespołu – jak przyciągnąć 
  najlepszych
2. Modele kompetencji na różne stanowiska
3. Rozmowa rekrutacyjna inaczej 
4. Pytania teoretyczne, pytania sugerujące, pytania behawioralne
5. Testy, case’y, próbki pracy – jak dobierać narzędzia?
6. Onboarding pracownika
7. Rozmowy oceniające, rozmowy rozwojowe
8. Zwalniamy pracownika – przygotowanie do rozmowy
9. Exit interview
10. Wskaźniki pomiaru efektywności pracy HRBP

Zaprasza Magdalena Kozłowska

- Jak stworzyć kulturę feedbacku i wprowadzić oceny okresowe 
   w biznesie?
- Jak zamienić “nikt nic nie wie” we “wszyscy wszystko wiedzą” 
    w organizacji?
- Jak rozwiązywać konflikty raz na zawsze?
- Jak zarządzać stresem i emocjami w Zespole?
- Jak wspierać Pracowników w komunikacji z managerami i managerów    
    w komunikacji z Pracownikami w roli HR Business Partnera?
- Jak budować mosty pomiędzy pokoleniami X, Y i Z?

HR Business Partner jako analityk i konsultant biznesowy
- Jak wspierać rozwój biznesu i mieć wpływ na strategię
     przedsiębiorstwa z poziomu HR Business Partnera?
- Jak wdrażać zmiany w firmie?
- Jak wykorzystywać język korzyści dla biznesu?
- Jak zwiększyć zaangażowanie Pracowników w realizację celów 
   indywidualnych i firmowych?
- Jak dbać o wellbeing i budować kulturę organizacyjną, aby Pracownicy 
    chcieli pracować, a kandydaci chcieli kandydować?
- Jak mierzyć efekty pracy HR Business Partnera i całego działu HR?
- Jak udowodnić, że dział HR naprawdę robi dobrą robotę?

HR Business Partner jako headhunter i rekruter
- Jak tworzyć modele kompetencyjne, które realnie usprawnią procesy 
    HR w organizacji?
- Jak rekrutować Pracowników o�line i online?
- Jakie metody i narzędzia rekrutacyjne są dziś naprawdę potrzebne, 
   a które zupełnie zbędne i błędne?
- Jak przyciągnąć najlepszych specjalistów z rynku pracy?
- Jak zadawać lepsze pytania rekrutacyjne i uzyskiwać właściwe 
   odpowiedzi?
- Czym jest talent management i dlaczego ma dziś tak duże znaczenie?

HR Business Partner jako specjalista L&D
- Na czym polega dobry onboarding, reboarding i o�boarding, czyli jak  
   efektywnie wdrożyć, sprawnie rozwijać oraz godnie zwolnić i pożegnać 
   Pracownika?

www.jakzostachrbp.sdacademy.pl


