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  Partenerul tau pentru un viitor mai sigur 

 

Descrierea workshop ului 

 Analiza posturilor este una dintre cele mai 
importante tehnici de lucru din 
managementul resurselor umane in 
organizatie.  

Aceasta analiza furnizeaza informatiile 
necesare pentru majoritatea proceselor de 
resurse umane - elaborarea fiselor de 
post, definirea rolurilor si a specificatiilor 
privind calitatile personale cerute.  

Acest workshop a fost dezvoltat avand in 
vedere importanta fundamentala a acestui 
proces in organizarea si definirea 
posturilor, recrutare si selectie, in 
managementul performantei, in 
dezvoltarea profesionala si manageriala, 
managementul carierei, evaluarea 
posturilor si proiectarea politicilor de 
compensatii si beneficii.  

Descrierile posturilor sunt derivate din 
analiza posturilor si constituie un 
instrument esential in planificarea 
activitatii si a proceselor de management. 

Acest proces poate avea loc in cadrul 
conceptual al managementului 
performantei. 

 

 

 
 Ce subiecte si arii sunt acoperite in 
timpul workshop ului ? 
 
✓ definirea posturilor si a rolurilor 
✓ procesul de analiza a posturilor si a 

rolurilor 
✓ etapele procesului de analiza a 

posturilor 
✓ principiile analizei posturilor 
✓ modele de analiza a posturilor 
✓ caracteristicile principalelor 

responsabilitati 
✓ imbogatirea postului 
✓ definirea muncii de inalta performanta 
✓ dezvoltarea rolurilor 
✓ procesul de elaborare a fiselor de post 

Metode utilizate 

✓ prezentare 
✓ analiza si discutii interactive 
✓ exemple practice 
✓ studii de caz 
✓ activitati si exercitii 

 
Cui se adreseaza acest workshop? 

 
Acest workshop se adreseaza tuturor : 

✓ persoanelor care au pozitii 
manageriale (toate nivelele 
manageriale din organizatie) si au 
ca responsabilitate coordonarea 
unor echipe, inclusiv managerii de 
proiecte 

✓ specialistilor in resurse umane – 
directori, manageri de resurse 
umane, HR generalistilor, 
inspectorilor de resurse umane 
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✓ tuturor persoanelor care au 
responsabilitati in acest domeniu 
in cadrul organizatiei 

Ce veti putea face dupa acest workshop? 

 
Dupa participarea la acest workshop, veti 
fi in masura sa : 

✓ definiti sau sa redefiniti un post ori 
de cate ori se infiinteaza sau se 
modifica un post (adesea in urma 
unei reorganizari) 

✓ sa dobanditi aptitudinile de care 
aveti nevoie pentru definirea 
rolurilor conform cadrului 
conceptual al managementului 
performantei 

✓ sa derulati un proces de analiza a 
postului 

✓ sa elaborati o fisa de post clara 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informatii despre workshop 

Deschiderea inscrierilor: ianuarie 2019 

Durata: 2 zile (+1 zi follow up) 

 

 


