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Profil firmy
Kim jesteśmy
Firma trend marketing GmbH oferuje rozwiązania w zakresie marketingu produktów, miejsc i osób. Oferta firmy obejmuje przeprowadzanie badań wykonywalności, opracowywanie strategii i zdobywanie środków finansowych, prowadzenie szkoleń w zakresie specyficznych kompetencji niezbędnych w przedsiębiorstwie, umiędzynarodawianie oferty firmy, opiekę nad projektami i ich realizację, szkolenia multimedialne (e-learning), system do
tworzenia treści cyfrowych DiAS dla wykładowców, szkoleniowców i ekspertów z różnych dziedzin, rozwiązanie
do handlu elektronicznego dla przedsiębiorstw. Zespół firmy trend GmbH składa się z wykwalifikowanych naukowców i praktyków dysponujących wieloletnim doświadczeniem w pracy naukowej, które wykorzystują w
określonych celach w praktyce zgodnie z nowymi osiągnięciami i tendencjami. Nie uważamy marketingu za oderwany obszar działań, za środek ukierunkowany wyłącznie na promocję sprzedaży, lecz za strategię służącą
optymalnej realizacji celów.

Co oferujemy
Jednym z naszych produktów jest oprogramowanie
SIGMUND służące do analizy potencjału ludzkiego w
ramach kształtowania zasobów kadrowych przedsiębiorstwa.
Właściwe wykorzystanie potencjału pracowników ma
kluczowe znaczenie dla sukcesu przedsiębiorstwa.
Wymagania stawiane specjalistom i kadrze kierowniczej są zależnie od struktury firmy bardzo różnorodne.
Na przykład nie każdy wykwalifikowany pracownik ma
zadatki na dobrego kierownika. Zalecamy kształtowanie kadr z wykorzystaniem analizy potencjału opartej
na oprogramowaniu SIGMUND, co pozwoli przedsiębiorstwu zoptymalizować koszty i wydajność.
W trakcie analizy diagnozuje się 36 naukowo udowodnionych kryteriów sukcesu w sferze zawodowej, społecznej i osobistej. Wyniki analizy pokazują mocne i
słabe strony pracownika w poszczególnych obszarach. Program nie generuje ocen lecz wartości porównawcze. Rezultaty porównuje się z profilem wymagań
na danym stanowisku w przedsiębiorstwie. Dzięki temu można szybko stwierdzić, która z badanych osób
najlepiej spełnia stawiane wymagania.
Test opiera się na przetwarzaniu danych, jest obiektywny, międzynarodowy i normatywny, nie są możliwe
żadne manipulacje. Po przeprowadzeniu testu odbywa
się intensywna rozmowa z certyfikowanym doradcą
kadrowym, w trakcie której wykorzystuje się uzyskane
wyniki.Do chwili obecnej analizę potencjału opartą na
oprogramowaniu SIGMUND wykorzystano już w ponad 500 tys. przypadków.

Oferta usługowa firmy:
· opracowywanie profili wymagań;
· przeprowadzanie za pomocą oprogramowania SIGMUND analiz potencjału uwzględniających kwalifikacje pracowników na wszystkich szczeblach przedsiębiorstwa;
· generowanie strategii rozwoju i optymalizacji oraz
wsparcie przy ich wdrażaniu;
· w razie potrzeby ukierunkowane szkolenia podstawowe i uzupełniające;
· wsparcie przy tworzeniu strategii tworzenia zespołów
i zarządzania konfliktami.

Kogo szukamy
W Polsce szukamy partnerów zainteresowanych współpracą przy wdrażaniu na rynku polskim metodyki analizy
potencjału z wykorzystaniem oprogramowania SIGMUND. Najlepsi kandydaci to firmy, które pracowały już z
podobnymi programami i które pomogłyby nam w jego przetłumaczeniu, dostosowaniu do lokalnych warunków i
potrzeb oraz w sprzedaży. Nie wykluczamy jednak firm nie posiadających doświadczenia w korzystaniu z takiego oprogramowania. Szukamy ponadto bezpośrednich kontaktów z firmami doradztwa kadrowego i z działami
kadr różnych przedsiębiorstw, które mogłyby się zainteresować naszym oprogramowaniem.

