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Hyrje

Aftësitë e buta, njihen ndryshe si “aftësitë e punësimit” dhe janë aftësi të cilat mbarten 
nga punonjësit pavarësisht nga pozicioni i punës ose industria ku operojnë. Ato përfshijnë 
komunikimin, të punuarit në grup, aftësinë për të zgjidhur problemet, inteligjencën 
emocionale dhe etikën profesionale.

Ndërkohë që teknologjia, globalizimi dhe ndryshimet demografike vazhdojnë të 
ndryshojnë mënyrën se si bizneset konkurrojnë mes tyre, rëndësia e aftësive të buta po 
vjen gjithmonë dhe në rritje. Bizneset tashmë njohin rëndësinë e kultivimit të aftësive të 
buta tek punonjësit e tyre si një mënyrë për të rritur dhe përfitimet e tyre. Duke marrë 
parasysh rëndësinë e aftësive të buta, ne duhet te vijojmë të kuptojmë mënyrën se si 
performojmë. Investimi në mënyrë efektive në përmirësimin e aftësive të buta, sjellë 
përfitime të konsiderueshme tek individët, bizneset dhe ekonominë në përgjithësi.

Qëllimi i secilit program trajnimi me Deloitte është të përmirësojë performancën e 
individëve duke shtuar më tej njohuritë, zhvilluar aftësitë dhe duke rritur motivimin dhe 
angazhimin e tyre. Qëllimi është të ndryshojmë sjelljen e individëve si rezultat i njohurive 
që kanë përvetësuar në këto trajnime.

Jeto Sikur të Vdisje Nesër.
Mëso Sikur të Jetoje Gjithnjë. 
- Mahatma Gandhi“
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Tabela e Përmbajtjes

Trajnimet tona janë të organizuara, por jo të limituara, në tri kategoritë e mëposhtme:

Komunikimi dhe Produktiviteti
o Kimia e Biznesit
o Të prezantosh me vetëbesim
o Të folurit në publik
o Të menduarit në mënyrë kritike
o Të punuarit në grup
o Puna në skuadër në një mjedis virtual
o Menaxhimi i Kohës
o Menaxhimi i Eprorëve

Menaxhimi i Burimeve Njerëzore
o Përputhshmëria dhe pajtueshmëria 

me kodin e punës dhe ligjet në fuqi
o Rekrutimi
o Punësimi dhe Integrimi
o Menaxhimi i Performancës
o Angazhimi dhe Mbajtja e punonjësve
o Treguesit e Burimeve Njerëzore

Udhëheqja dhe Menaxhimi
o Menaxhimi i bisedave të vështira
o Menaxhimi sipas objektivave
o Vlerësimi dhe përmirësimi i 

produktit përfundimtar 
(deliverables)

o Aftësitë Menaxheriale
o Trajnimi i Trajnerëve
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Metodologjia

Ne synojmë të ofrojmë një trajnim të drejtuar nga vlerat. Ne besojmë 
fuqimisht se metodologjia jonë duhet të ketë në fokus identifikimin, 

planifikimin dhe arritjen e përfitimeve më të larta. 

Qasja jonë ndjek një metodologji trajnimi e cila vendos në fokus 
pjesëmarrësit duke i ftuar ata të mendojnë, reflektojnë dhe të jenë 
proaktiv përgjatë të gjithë modulit të trajnimit. Metodologjia jonë 

kombinon instruksione dhe zhvillimin e skenarëve të ndryshëm të cilat 
lidhen me detyrat aktuale që punonjësit kryejnë në punën e tyre të 

përditshme. Modulet e trajnimit kanë për qëllim të jenë sa më praktikë 
dhe interaktiv, në mënyrë që të arrihet impakti i dëshiruar në 

ndryshimin e sjelljes. Materialet do të personalizohen për t’ju përshtatur 
nevojave të klientit.
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UDHËHEQJA

&

MENAXHIMI
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Menaxhimi i Diskutimeve të Vështira

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Menaxhimi i “Diskutimeve të Vështira” është një aftësi kyçe dhe e nevojshme përgjatë avancimit 
në karrierë por jo vetëm. Ky proces duhet të kryhet në mënyrë sa më efektive kur punojmë me 
kolegë dhe palë të ndryshme interesi. Në rastet kur numri i pjesëmarrësve në diskutime është i 
lartë, dhe pjesëmarrësit përfshihen dhe emocionalisht, është e nevojshme që biseda të 
menaxhohet në mënyrë taktike dhe efektive për të arritur në përfundimin e dëshiruar. Ky trajnim 
do t’ju ndihmojë duke përdorur teknika të ndryshme të të menaxhuarit të këtij lloj diskutimi.

Ky trajnim është i dizenjuar për të gjithë nivelet e punonjësve.

o Identifikimi i karakteristikave kyçe të Diskutimeve të Vështira;

o Identifikimi i pikave që çojnë në përshkallëzim të diskutimit;

o Identifikimi dhe aplikimi i strategjive të ndryshme për menaxhimin e diskutimeve të vështira, 
për të siguruar një komunikim më efektiv.

Përmbledhje
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Menaxhimi Sipas Objektivave

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Një Vizion bindës pa Qëllime dhe Objektiva të qarta është veçse një Ëndërr. Menaxhimi sipas 
Objektivave (Managing by objectives, MBO) është një qasje sistematike dhe e organizuar që 
lejon drejtuesit të fokusohen në qëllime të arritshme, për të përftuar rezultatet më të mira me 
burimet që kanë në dispozicion.

Ky trajnim është i dizenjuar për punonjësit në nivel drejtues të lartë në të gjitha nivelet, drejtuesit 
e ekipeve, menaxherëve në funksionet e brendshme p.sh TI, Prokurime, Menaxherët e BNJ – së të 
cilët kanë përgjegjësi të menaxhimit dhe buxhetimit të projekteve.

o Të kuptuarit se përse objektivat e korporatës janë të rëndësishme për të gjithë menaxherët;

o Lidhja e objektivave të departamentit ose njësisë së biznesit me qëllimet e korporatës; 

o Zhvillimi i objektivave të qarta dhe të përshtatshme për punonjësit;

o Njohja e përfitimeve të përdorimit të teknikës “Balanced Scorecard”;

o Të kuptuarit se si matja e objektivave ndikon në sjelljet e punonjësve dhe për rrjedhojë dhe në arritjen 
e objektivave.

Përmbledhje
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o Vlerësimi dhe përmirësimi i produktit përfundimtar;

o Dhënia e përshtypjeve dhe komenteve të strukturuara dhe 
konstruktive;

o Kuptimi i elementeve kryesore përgjatë procesit të vlerësimit të 
raporteve.

Vlerësimi dhe përmirësimi i produktit përfundimtar (deliverables)

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Dhënia e sugjerimeve për përmirësim (feedback) për punën e kryer përgjatë gjithë kohës dhe 
përmirësimi i produktit përfundimtar do t'ju ndihmojë të vlerësoni dhe përmirësoni raportet e 
shkruara dhe materialet për dorëzim tek drejtuesit ose klientët, pavarësisht nëse janë krijuar nga 
ju ose dikush tjetër. Metodologjia do të përqendrohet gjithashtu në aftësi dhe teknika për të dhënë 
përshtypje dhe komente të strukturuara dhe konstruktive mbi elementet kryesore si qartësia, 
përmbajtja, përshtatja, detajet dhe pamjet vizuale. 

Ky trajnim është i dizenjuar për profesionistë në pozicione të larta (senior) dhe më lart, të cilët 
mbartin rolin e rishikuesve apo supervizorëve të punonjësve të tjerë.

Përmbledhje
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Aftësitë Menaxheriale

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Menaxherët duhet të fitojnë një grup të caktuar aftësish dhe sjelljesh në mënyrë që të 
përparojnë drejt përsosmërisë. Menaxherët e trajnuar mirë rrisin produktivitetin, përmirësojnë 
normat e qarkullimit të punonjësve, dhe rrisin moralin e pjesëtarëve të skuadrës së tyre, duke 
ndërtuar në këtë mënyrë një mjedis ku si punonjësit ashtu dhe kompania performojnë në 
maksimum. Ky trajnim do të informojë pjesëmarrësit mbi mënyrat se si të mund të jenë 
menaxherë dhe udhëheqës më të sigurtë dhe proaktiv në detyrat e tyre të përditshme.

Ky trajnim është i dizenjuar për menaxherët dhe nivelet e larta të cilët dëshirojnë të përmirësojnë 
produktivitetin e tyre duke u bërë udhëheqës më të fortë në kompaninë e tyre. Ky trajnim është 
gjithashtu i përshtatshëm për ata që duan të zhvillohen edhe më tej profesionalisht.

o Zhvillimi i aftësive komunikuese;

o Të kuptuarit e roleve dhe përgjegjësive të tyre si menaxherë dhe udhëheqës;

o Zhvillimi, trajnimi dhe mbajtja e talenteve;

o Adoptimi i një stili të ri delegimi;

o Si të ndërtojmë një marrëdhënie besimi dhe respekti;

o Studim dhe praktikimi i teknikave të mentorimit;

o Hyrje në stilin e udhëheqjes.

Përmbledhje
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Trajnimi i Trajnerëve

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Ky program do t’ju pajisë me aftësitë dhe njohuritë që ju nevojiten për të organizuar dhe 
facilituar trajnime për aftësitë e buta dhe teknike. Roli juaj si facilitues është të ndihmoni 
kolegët tuaj për të zhvilluar më tej njohuritë dhe aftësitë e tyre, dhe t’i inkurajoni ata të 
mendojnë në mënyrë efektive si gjatë trajnimit, ashtu dhe në punë. 

Ky trajnim është hartuar për punonjësit të cilëve u është ngarkuar detyra për të organizuar dhe 
dhënë trajnime funksioneve/departamenteve të ndryshme.

o Përcjellja e informacionit në një mënyrë interaktive dhe angazhuese për pjesëmarrësit; 

o Përdorimi i teknikave të “Pyetjeve të përshtatshme” dhe “Të dëgjuarit në mënyrë aktive” për të nxitur 
të kuptuarin e punonjësve; 

o Menaxhimi i aktiviteteve dhe diskutimeve në grup;

o Reagimi ndaj sjelljeve të pjesëmarrësve dhe dinamikave të grupit;

o Të mësuarit se si të japim feedback të përshtatshme dhe cilësore, dhe ta përçojmë atë në mënyrë 
efektive.

Përmbledhje
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KOMUNIKIMI 

&

PRODUKTIVITETI
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Kimia e Biznesit

Keni menduar ndonjëherë çfarë i bën njerëzit të bashkëpunojnë mirë ose të kenë përplasje me njëri tjetrin? 
Pse disa skuadra shkëlqejnë në punën e tyre ndërsa të tjerë mbeten pas? Si ndikojnë udhëheqësit në 
potencialin e skuadrës? Përgjigjet mund ti gjejmë me trajnimin “Kimia e Biznesit” (Business Chemistry). 
Bazuar në kërkime dhe analiza të shumta, struktura e “Kimisë së Biznesit” përmban një mënyrë sa të 
thjeshtë, aq edhe të fuqishme për të identifikuar ndryshimet kuptimplota ndërmjet stilit të punës midis 
njerëzve. Tashmë është bërë gjithnjë e më e rëndësishme të analizohet dhe të kuptohet përbërja e skuadrës 
përmes vrojtimeve të shumta, si dhe zhvillimi i bisedave të hapura dhe bashkëpunimit të vazhdueshëm. Ky 
trajnim vë në pah disa karakteristika dominante për secilin nga tipet e punonjësve, me disa këshilla se si 
duhet të bashkëveprojmë me secilin prej tyre. Kjo është pikërisht arsyeja pse trajnimi “Kimia e Biznesit” 
është e nevojshme.

Ky është një workshop i projektuar për të gjithë punonjësit në kompani. Është gjithashtu e këshillueshme 
që ky trajnim të organizohet si pjesë e eventeve të staff retreat.

o Përcakto tipin tënd të “Kimisë së Biznesit”. Shpenzo vetëm 10 minuta për të plotësuar pyetësorin 
online për të marrë një raport të personalizuar, duke veçuar tipologjinë që spikat në personalitetin 
tënd – pioner/e, nxitës/e, integrues/e, rojtar/e;

o Të kuptojmë të tjerët. Të mësojmë si të identifikojmë katër llojet e tipologjive të “Kimisë së Biznesit”
për ta pasur më të lehtë të hamendësojmë nëpërmjet vrojtimit stilin e punës së një kolegu;

o Zbulo më tej mbi skuadrën tënde. Zbulo përbërjen e skuadrës dhe karakteristikat unike të saj;

o Përshtat stilin tënd. Eksploro mënyra për t’u angazhuar në mënyrë më efektive me individët dhe 
skuadrën tënde;

o Vër Kiminë në punë. Ne praktikojmë atë çfarë ju mësojmë duke krijuar eksperienca zbavitëse të cilat i 
angazhojnë pjesëmarrësit përmes të mësuarit aktiv.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Të prezantosh me vetëbesim

Si një profesionist, pritet që ju vazhdimisht të kryeni prezantime, trajnime ose fjalime të rëndësishme. Ky 
trajnim do të fokusohet në strukturimin efektiv të prezantimeve dhe prezantimin e tyre (role play) si për 
një audiencë më të gjerë. Ky trajnim do të jetë shumë interaktiv dhe do t’ju japë mundësinë të vini në 
veprim strategji dhe këshilla të ndryshme, të shpjeguara gjatë modulit. 

Ky trajnim është hartuar për të gjithë punonjësit në një kompani të cilët janë të angazhuar në prezantime, 
seminare e trajnime të ndryshme.

o Strukturimi dhe zhvillimi i një prezantimi nëpërmjet analizimit të audiencës;

o Hartimi i prezantimeve duke pasur një rrjedhë logjike dhe të fokusuar nga audienca;

o Të prezantuarit me vetëbesim dhe në një mënyrë që mbetet në kujtesën e pjesëmarrësve;

o Përfshirja e audiencës duke përdorur strategji që nxisin interaktivitetin;

o Përdorimi i pyetjeve si strategji për të përfshirë audiencën;

o Mbajtja e sesioneve të pyetjeve dhe përgjigjeve në mënyrë efektive;

o Hapja dhe mbyllja e prezantimeve në një mënyrë interesante.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Të folurit në publik

Përgjatë pesë javëve, pjesëmarrësit do të kenë mundësinë të mbajnë fjalime të ndryshme, dhe do të marrin 
nga kolegët dhe trajnuesit përshtypjet mbi fjalimin e dhënë si dhe do të kryejnë dhe një vetëvlerësim të 
prezantimit të kryer. Ne besojmë se e të folurit në publik nuk mund të mësohet apo të shpjegohet në vetëm 
një seancë, dhe për këtë arsye ky trajnim ka 5 sesione. Ky format i lejon pjesëmarrësit të mësojnë, të venë 
në praktikë atë çfarë kanë mësuar, dhe të kenë mundësinë të përmirësojnë aftësitë e tyre sesion pas sesioni.
*Ky trajnim është një zgjatim i modulit “Të Prezantosh me Vetëbesim”.

Ky trajnim është i përshtatur për profesionistë të cilët takohen me klientët ose bashkëveprojnë me pale të 
ndryshme interesi përgjatë ditës së punës.

Në secilin sesion, javë pas jave, pjesëmarrësve u kërkohet të prezantojnë një temë të ndryshme. Pas 
prezantimit, pjesëmarrësit japin përshtypjet e tyre mbi prezantimin, ku do të diskutohen materialet e 
prezantuara dhe do të bëhet një krahasim me javët paraardhëse, për të vënë në dukje aspektet e 
përmirësuara dhe ato të cilat duhet të përmirësohen në javët në vazhdim.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Të Menduarit në mënyrë kritike

Disa vështirësi në biznes vijnë së bashku me një zgjidhje të lehtë, por kjo nuk ndodh për pjesën më të 
madhe të tyre. Problemet e vështira kërkojnë të jesh i hapur ndaj ideve të reja, të kesh kuriozitetin për 
të kërkuar më thellë, dhe një dozë kreativiteti për të dhënë një zgjidhje të përshtatshme. Në këtë 
trajnim, do të mësohet si të krijojmë dhe shtojmë vlerë për skuadrën dhe klientët e brendshëm duke 
sfiduar rrugën dhe normat standarde të të menduarit duke përdorur teknika të shqyrtimit të 
problematikës për të identifikuar shkakun kryesor të problemit, dhe për të gjeneruar në këtë mënyrë një 
zgjidhje kreative. 

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e të gjithë niveleve.

o Të sfidojë normat dhe modelin e të menduarit për të zgjidhur çështje komplekse biznesi duke qenë të 
hapur ndaj një perspektive të re;

o Të aplikojë teknika të ndryshme të të pyeturit dhe kërkuarit, për të zbuluar shkakun kryesor të 
problemeve;

o Të gjenerojë ide kreative duke parë përtej teknikave të njohura më parë dhe të sfidojë statuskuo-në;

o Të sintetizojë informacion për të gjeneruar të dhëna dhe rekomandime të cilat krijojnë vlerë.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Të punuarit në grup

Nëpërmjet skenarëve të ndryshëm, videove dhe ushtrimeve, pjesëmarrësit do të mund të kuptojnë 
situatën aktuale të skuadrës së tyre dhe do të identifikojnë çfarë duhet të bëjnë ndryshe për të nxitur 
bashkëpunimin dhe punën në grup.

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e të gjithë niveleve.

o Çfarë janë grupet dhe skuadrat?;

o Fazat e zhvillimit të skuadrës;

o Si të menaxhosh dhe të organizosh skuadra dhe punën në skuadër;

o Inteligjenca Emocionale;

o Prezantim mbi rëndësinë e marrëdhënieve të “ngushta” që inkurajojnë respektin dhe të qenit i 
hapur në ambientin e punës; 

o Ushtrimet Ndalo, Fillo, Vazhdo të cilat identifikojnë sjelljet të cilat duhet të ndalojnë, fillojnë apo 
të vazhdojnë të kryhen për të përmirësuar marrëdhëniet e punës dhe bashkëpunimin drejt një 
qëllimi të përbashkët.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Puna në skuadër në një mjedis virtual

“Zyra” juaj është kudo. Po kolegët tuaj? Mund të jenë në zyrën ngjitur, një fluturim larg, përmes globit, 
ose të gjitha bashkë. Në këtë trajnim, do të mësohen praktikat më të mira për të nxitur produktivitetin 
dhe kreativitetin tek skuadrat të cilat punojnë në një mjedis virtual.

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e të gjithë niveleve.

o Të njihen dhe promovohen/nxiten karakteristikat e skuadrave të suksesshme të cilat punojnë në një mjedis 
virtual;

o Të zgjidhë sfidat e zakonshme që hasin skuadrat përgjatë punës në një mjedis virtual;

o Të aplikojë praktikat më të mira për përmirësimin e komunikimit, ndërtimin e punës në grup, motivimin e 
pjesëtarëve të grupit, zhvillimin e mbledhjeve në grup dhe menaxhimin e konfliktit në një mjedis virtual;

o Përdorimi i mjeteve teknologjike për të përmirësuar komunikimin në një mjedis virtual.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Menaxhimi i Kohës

Menaxhimi i kohës është tërësia e hapave që ndërmerren për të përmbushur detyrat a projektet në 
kohën e duhur. Hapi i parë në menaxhimin e kohës është të hartosh një plan për menaxhimin e kohës, 
në të cilën dokumentohet se si do të zhvillosh, menaxhosh, ekzekutosh dhe kontrollosh projektin në 
fjalë.

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e të gjithë niveleve.

o Të analizojë çështjet që ndikojnë në shpërdorimin e kohës.

o Të identifikojë problemet të cilat konsumojnë kohë dhe që ndikojnë në punën tuaj;

o Të zhvillojë strategji praktike për zgjidhjen e këtyre problemeve;

o Përdorimi i disa parimeve të përzgjedhura të menaxhimit të kohës për të përmirësuar efektivitetin tuaj;

o Te vendosë qëllime të cilat reflektojnë vendimet personale dhe/ose organizative rreth përfitimeve që mund 
të rrjedhin nga vendimet e mëtejshme;

o Të vendosë prioritetet në mënyrë më efektive.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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Menaxhimi i Eprorëve (Menaxhimi nga Poshtë – Lart)

Përmes këtij trajnimi ju do të krijoni një kuptim më të gjerë rreth mënyrave si të ndërtoni një 
marrëdhënie partneriteti me eprorët tuaj si dhe të përftoni më shumë njohuri mbi sfidat që vartësit tuaj 
hasin gjatë ndërveprimit me ju. Duke marrë kohë të kultivoni një marrëdhënie produktive pune, duke 
kuptuar fuqitë dhe dobësitë, prioritetet dhe stilin e punës suaj dhe të eprorit tuaj, mundëson që të 
gjithë palët të kenë përfitime. Ju mbështeteni tek eprorët tuaj për drejtim, dhënien e përshtypjeve dhe 
për të kërkuar ndihmë, ndërsa eprorët tuaj mbështeten tek ju për idetë e reja, punën e palodhur dhe 
bashkëpunimin për të arritur qëllimet e organizatës. Të dyja palët kanë nevojat e tyre, ashtu si dhe të 
dyja kanë diçka për t’i ofruar njëra – tjetrës.

Ky trajnim është hartuar për profesionistët e të gjithë niveleve.

o Të zhvillojë strategji që t’ju lejojë të kuptoni dhe ndërveproni në mënyrë efektive me eprorët tuaj;

o Të kuptoni pikat tuaja të forta dhe të dobëta;

o Të kuptoni më shumë rreth stileve të ndryshme të punës;

o Të përdorni strategji për të komunikuar me eprorët e vështirë.

Kush duhet të 
marrë pjesë?

Objektivat e 
Trajnimit

Përmbledhje
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MENAXHIMI
I

BURIMEVE NJERËZORE
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Përputhshmëria dhe pajtueshmëria me kodin e punës dhe ligjet në fuqi

Përmbledhje
Një funksion BNJ i cili operon në mënyrë efektive është shumë i rëndësishëm për kompaninë tuaj. Në rastet kur keni një çështje të caktuar 
për të zgjidhur, ose doni ta përmirësoni departamentin e BNJ-së, ne do t’ju ndihmojmë me elementët bazë për të ndërtuar themele të 
fuqishme të këtij departamenti. Qasja jonë ka në fokus ndërtimin e një departamenti BNJ sipas nevojave të klientit duke pasur në
konsideratë prioritetet, sfidat, kulturën dhe industrinë ku kompania operon, në mënyrë që të zhvillojmë programe dhe politika të cilat i 
përshtaten nevojave tuaja. Të pasurit politika, procedura dhe procese të qarta dhe të dokumentuara është parësore për të pasur një 
kompani e cila operon në mënyrë efektive dhe funksionale. Pajtueshmëria është një aspekt dinamik i BNJ-së, për shkak se ligjet e
punësimit përditësohen rishtazi. Ne ju sigurojmë burimet që i nevojiten kompanisë suaj, si në rastet kur po e themeloni kompaninë nga 
fillimi, kur jeni duke bëre një ndryshim rrënjësor, apo thjesht duke bërë disa modifikime të vogla.

Kush duhet të marrë pjesë? 
Ky trajnim është hartuar për menaxherët e burimeve njerëzore, menaxherët punësues, CEO-të, ose punonjës të tjerë të cilët janë 
përgjegjës për burimet njerëzore në kompani të vogla.

Objektivat e Trajnimit
• Të krijojë Plane Veprimi (PV);
• Të ndërtojë manuale të personalizuara për punonjësit;
• Të ofrojë në kohë trajnime mbi tematika të detyrueshme nga shteti;
• Të rishikojë dhe të krijojë rekomandime për të integruar ligje të reja pajtueshmërie në politikat dhe procedurat aktuale;
• Të rishikojë praktikat e punës që të sigurohet pajtueshmëria për klasat e mbrojtura të punonjësve.
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Rekrutimi

Përmbledhje
Rekrutimi i punonjësve të duhur është thelbësorë për zhvillimin e suksesshëm të skuadrave dhe kompanisë. Megjithatë, procesi ka 
kosto si në kohë ashtu dhe në burime, e si rrjedhojë është e rëndësishme kandidatët të përzgjidhen në mënyrën e duhur që në 
procesin e parë të rekrutimit. Trajnimi mbi rekrutimin mbulon çdo hap të ciklit të rekrutimit. Duke filluar që nga përzgjedhja e
kandidatëve e deri tek integrimi i tyre, ky trajnim do t’ju japë mjetet dhe teknikat e nevojshme për të tërhequr, gjetur dhe rekrutuar 
punonjësit më të përshtatshëm për kompaninë tuaj.
Kjo është e domosdoshme për të mbështetur rritjen dhe suksesin e mëtejshëm, dhe gjithashtu siguron që ju po veproni në 
përputhje me legjislacionin aktual të punësimit.

Kush duhet të marrë pjesë? 
Ky trajnim është hartuar për menaxherët apo asistentët e punësimit, rekrutuesit, menaxherët ose specialistët e rekrutimit, 
menaxherët ose specialistët e zbulimit të talenteve, dhe pozicionet e tjera të kësaj natyre.

Objektivat e Trajnimit
• Të rishikojë strukturën dhe përmbajtjen e përshkrimeve të punës, procedurat e rekrutimit dhe punësimit, kontratat dhe metodat

e rekrutimit për të siguruar transparencë;
• Të rishikojë metodat e të kuptuarit të kuadrit ligjor lokal, duke u udhëzuar nga këshilltari ligjor, dhe të mbrojë organizatën nga 

mosmarrëveshjet juridike;
• Të rishikojë qasjet aktuale të monitorimit dhe të përmirësoj normat e qarkullimit të punonjësve;
• Të tërheqë kandidatët më të përshtatshëm;
• Të vendosë prioritetet në listën fillestare paraprake të kandidatëve;
• Të zhvillojë komunikimin dhe teknikat e rekrutimit në mënyrë që të kryhet një intervistë sa më e përshtatshme;
• Të shikojë se si lidhet psikologjia dhe psikometria në këto procese.
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Punësimi dhe Integrimi

Përmbledhje
Koha pas procesit të rekrutimit dhe punësimit është kritike. Punëdhënësit duhet të sigurojnë mjetet e duhura dhe një proces 
integrimi i cili do të jepte përshtypjen e duhur tek punonjësit, si dhe do ti jepte formë të ardhmes së tyre në kompani. Sa më 
shpejt që punonjësit e rinj të krijojnë një lidhje me organizatën dhe janë produktivë, aq më fleksibël dhe e qëndrueshme do të 
jetë dhe kompania. Trajnimi i integrimit mund të ndihmojë punonjësit dhe organizatën në një plan afatgjatë nëpërmjet: rritjes së
produktivitetit, përshtatjes kulturore, zgjatjes së kohëqëndrimit me kompaninë dhe bashkërendimin me objektivat e kompanisë.

Kush duhet të marrë pjesë? Ky trajnim është hartuar për profesionistët e BNJ, menaxhimin e lartë dhe punonjësit e rinj.

Objektivat e trajnimit
• Të krijojë njohuri si të ndihmojë punonjësit e rinj të mësojnë misionin, vizionin, objektivat strategjike dhe prioritetet e kompanisë;
• Të krijojë njohuri si të ndihmojë punonjësit e rinj të kuptojnë pritshmëritë e performancës për punën e re;
• Të krijojë njohuri si të ndihmojë punonjësit e rinj të arrijnë pritshmëritë e performancës;
• Të krijojë njohuri si të ndihmojë punonjësit e rinj të kuptojnë dhe përshtaten me kulturën, pritshmëritë, strukturën organizative, marrëdhëniet 

ndërpersonale dhe marrëdhëniet mes kolegëve në organizatë;
• Të mundësojë punonjësin e ri të ndihet i vlerësuar nga kompania dhe entuziast për të punuar aty.
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Menaxhimi i Performancës

Përmbledhje
Si menaxher, një nga shqetësimet dhe përgjegjësitë tuaja kryesore përfshin menaxhimin e performancës së njësisë suaj të biznesit
dhe punonjësve që raportojnë tek ju. Kjo paraqet një gamë sfidash që nisin nga ato personalet, deri tek ato profesionalet, dhe është 
detyra juaj të përballeni me to. Shumë çështje lidhur me performancën të cilat nuk adresohen shkaktojnë probleme më të mëdha se 
sa duhet – dhe në këtë rast është e nevojshme të ndërmerren veprime korrigjuese. Nëse këto probleme adresohen që në hapat e 
para, mund t’ju kursejë ju dhe kompanisë një sasi të madhe kohe dhe burimesh.

Ky trajnim do t’ju ndihmojë të planifikoni, ekzekutoni, vlerësoni dhe rishikoni performancën duke përshtatur një qasje më proaktive. 
Do t’ju pajisë me një sasi mjetesh dhe një sistem për menaxhimin e performancës, i cili mund të implementohet nga çdo individ, 
skuadër ose mjedis organizativ.

Kush duhet të marrë pjesë? Ky trajnim është hartuar për menaxherët e BNJ, menaxherët ose supervizorët të cilët angazhohen në 
kryerjen e vlerësimit të performancës dhe punonjësit të cilët janë të përfshirë në diskutime rreth performancës.

Objektivat e trajnimit
• Të përcaktojë menaxhimin e performancës së stafit dhe sistemet që kontribuojnë në menaxhimin e performancës;
• Të shpjegojë se si sistemet e menaxhimit të performancës mund të shfrytëzohen në mënyrë efektive për të rritur performancën e 

individëve dhe skuadrave;
• Të zgjerojë aftësitë e tyre në vendosjen e pritshmërive dhe matjen objektive të performancës individuale duke përdorur objektivat 

sasiorë dhe kompetencat si njësi kyçe;
• Të identifikojë dhe praktikojë disa strategji të menaxhimit të performancës dhe teknika për të nxitur performancën dhe motivimin tek 

pjesëtarët e skuadrës që janë duke performuar mirë ose jo mirë.
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Angazhimi dhe Mbajtja e punonjësve

Përmbledhje
Angazhimi i punonjësve është një strategji e nevojshme për kompanitë që duan të kenë sukses në treg. Angazhimi i punonjësve nuk 
është një nga iniciativat ose procedurat e BNJ që u kërkohet menaxherëve ta kryejnë çdo vit. Është një nxitës kryesor strategjik i 
performancës, arritjeve dhe përmirësimeve të vazhdueshme të punonjësve përgjatë vitit. Është rezultati i bashkëveprimit mes 
kompanisë dhe punonjësve, për të sjellë rezultate dhe përfitime për biznesin. Punonjësit e angazhuar janë më produktivë, të fokusuar 
drejt klientëve, të orientuar nga përfitimet, dhe kanë shanse më të mëdha për të qëndruar për një periudhë më të gjatë kohe me 
kompaninë.

Kush duhet të marrë pjesë? Ky trajnim është hartuar për këdo që ka një rol manaxherial ose udhëheqës në kompani.

Objektivat e trajnimit
• Të kuptojmë rëndësinë e angazhimit të punonjësve dhe rolin kyç që luan në suksesin e kompanisë;
• Të aplikojmë taktika që motivojnë dhe angazhojnë punonjësit, duke u kthyer në mbështetës të kompanisë;
• Të krijojmë një mjedis pune që inkurajon punonjësit të performojnë shkëlqyeshëm në detyrat e punës;
• Të sigurojmë mbajtjen e talenteve duke krijuar marrëdhënie pozitive pune;
• Të zhvillojmë një strategji për suksesin dhe angazhimin të punonjësve;
• Të parandalojmë aktivitetet qe shkaktojnë mos angazhim dhe pakënaqësi tek punonjësit;
• Të kuptojmë më thellë konfliktet dhe burimin apo elementet të cilat e shkaktojnë atë;
• Të diskutojmë dhe aplikojmë qasje të ndryshme në menaxhimin dhe zgjidhjen e tensioneve dhe konflikteve;
• Të identifikojmë mënyra si të parandalojmë dhe menaxhojmë stresin mes punonjësve;
• Të dizenjojmë, zbatojmë dhe interpretojmë anketat e angazhimit të punonjësve;
• Të dizenjojmë, ndërtojmë dhe implementojmë iniciativat për të nxitur një kulturë angazhimi;
• Të identifikojmë, zhvillojmë dhe të përkrahim iniciativat e nevojshme të kërkuara nga ana e punonjësve;
• Të matim dhe ndjekim ndikimin e angazhimit në performancën e biznesit.
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Treguesit e Burimeve Njerëzore

Përmbledhje
Vendimmarrësit po bazohen gjithnjë e më shumë në të dhëna numerike për të marrë vendime strategjike lidhur me punonjësit. 
Treguesit e BNJ-së janë pjesë tepër e rëndësishme në të tilla procese vendimmarrje. Treguesit e BNJ – së ndihmojnë në përcaktimin e 
nivelit të eficiencës dhe ndikimit të forcës së punës si dhe vetë departamentit të BNJ – së.

Kush duhet të marrë pjesë? Ky trajnim është hartuar për profesionistët e BNJ – së në kompani të cilat do të donin të zhvillonin rolin 
e BNJ – së brenda tyre, profesionistë të BNJ - së të ngarkuar më përgjegjësinë e të gjeneruarit të dhëna për të mbështetur zhvillimin 
dhe zbatimin e strategjisë, menaxherë të lartë të cilët duan të kuptojnë si të ndërmarrin një ndryshim strategjik dhe organizativ në 
kompaninë e tyre – duke përdorur ndihmën e departamentit të BNJ – së për ta arritur këtë ndryshim.

Objektivat e trajnimit
• Të ndërtojmë tregues strategjikë të BNJ të cilat përputhen me strategjinë e kompanisë;
• Të bëjë të njohur llojet e ndryshme të treguesëve të BNJ – së që ekzistojnë dhe të shpjegojë përkatësisht aplikimin dhe ndikimin e tyre;
• Të shqyrtojë përdorimin e strukturave matëse të brendshme dhe të jashtme;
• Të mësojmë si të përgatisim vlerësime të detajuara të analizës së problematikave;
• Të mësojmë si të gjenerojmë vendime bazuar në të dhëna dhe jo në opinione;
• Të përcaktojmë parimet e ndryshimit organizativ;
• Të përcaktojmë cilët tregues të BNJ – së janë më të përshtatshëm në arritjen e qëllimeve organizative, dhe cilat jo;
• Të shpjegojmë si të hartohet një listë treguesish të BNJ – së dhe si ti krahasojmë këto tregues.
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