IVB e компания, създадена, за да помага на
собствениците на бизнес, които искат да
постигат стратегическите си цели чрез хората
в своя екип. Ако Вие сте собственик или
изпълнителен мениджър на фирма с 20-80
човека персонал и Вашият бизнес се развива
динамично, броят на хората нараства и това
създава нуждата от въвеждане на правила,
политики и стандарти, които да осигурят
ефективното управление на персонала и оттам
постигането на желаните бизнес резултати, аз
и моят екип можем да Ви помогнем в това
начинание.
Това, което знам от моя опит е, че Вашите предизвикателства са свързани с въвеждането на
ред и структура в компанията и все още Ви се налага да участвате в оперативната дейност. Не
винаги успявате да намерите, обучите, мотивирате и задържите правилните хора на точните
позиции. Вероятно често се съмнявате дали хората Ви могат да изпълнят задачите така, както
Вие очаквате и както сам бихте ги изпълнил. Имате усещането, че комуникацията в
организацията не протича гладко и това води до неефективност на работата.
Това, от което най-много се нуждаете сега, е въвеждането на стратегически подход във вашата
компания, който да създаде структура, ред и организация на работата. Вие също се нуждаете
от система за намиране на качествени хора, с която да привличате правилните служители и да
можете да ги мотивирате и задържите, за да постигнете по-добра производителност и ръст на
Вашия бизнес.
За тази цел създадох система от 10 стъпки, която прилагам заедно с моя екип в компаниите, с
които работим и която гарантира тези резултати. Така много мои клиенти се справят с хаоса в
компанията, освобождават се от натоварването да вършат оперативни задачи, вместо да ги
делегират, получават повече свободно време за себе си и придобиват знания и умения
успешно да управляват голям брой хора. Ако искате да бъдете един от тях, разгледайте
подробно моите програми на http://ivb.bg/services/ или се свържете с мен на телефон
+359887509543.
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