WORKSHOP:
Coneixes el ROI? Com passar de “Bons resultats a
Extraordinaris” amb la mesura del ROI.
DATES

14 de desembre
de 2018

HORARI

divendres,
De 9.15 a 10.30 h

DURADA

1.15 hores

LLOC

Aules de la Cambra
de Comerç de
Lleida.

PROFESSORAT
Sra. Amor Oliva Ramón
Fundadora i directora de
“Insiprando
Soluciones”,
consultora i Trainer, Coach
PCC,
facilitadora
en
“transformación Cultural y
Liderazgo.”

Descripció:
El ROI ens indica d’una manera senzilla i directa quin valor econòmic hem obtingut com a resultat d’invertir
un pressupost concret en la realització d’unes accions concretes.
Objectius:
1. Conèixer com dur a terme, prèviament, un diagnòstic de necessitats formatives que s’ajustin a la
realitat de l’empresa i dels llocs de treball.
2. Conèixer com seleccionar correctament les persones que participaran en la formació.
3. Saber valorar el nivell de la formació a impartir que necessita cada persona seleccionada.
4. Conèixer una metodologia d’aprenentatge alineada amb les necessitats de l’empresa.
5. Conèixer com definir un sistema d’avaluació i seguiment de la formació realitzada.
6. Conèixer com establir uns indicadors previs per mesurar els resultats en funció dels objectius de
l’empresa i de la formació.
Adreçat:
Directius de l’àrea de la empresa, líders d’equips multifuncionals i transversal, responsables d’àrees de Gestió
Humana, gestió del Talent, cultura Corporativa, desenvolupament gerencial i corporatiu, mentors i facilitadors
de canvi cultural, coach interns i externs.
Programa:
1. Les cinc perspectives per avaluar la formació.
2. La formació es una inversió o una despesa?
3. Esta sent efectiu el pla de formació de l’empresa?
4. Fins quin punt es eficaç?
5. Com millora la productivitat de la companyia gracies a les accions de capacitat posades en marxa?
6. Com mesurar l’impacte econòmic del pla de formació d’empresa?
7. La satisfacció laboral fa que les empreses siguin mes productives?

* Quota d’inscripció: GRATUÏT!

