OFERTA DLA BIZNESU

Rozwijaj firmę z BrainCore

Pracownicy to nie zasób firmy - to firma.
To właśnie świadome budowanie kultury
zaangażowania i wzmacnianie w pracownikach
poczucia własnej skuteczności i wewnętrznej
kontroli, gwarantuje największy rozwój
i konkurencyjność firm. Dlatego kluczowym
wyzwaniem każdego przedsiębiorstwa jest bycie
innowacyjnym i skupionym na pracowniku, jako
autonomicznej jednostce. W dzisiejszym świecie
cyfryzacji, informacji “instant”, szybkim i płytkim
przetwarzaniu informacji oraz komunikacji
online, poznanie pracowników, integrowanie ich
czy motywowanie, nie jest łatwym zadaniem
i wymaga umiejętnego i świadomego
zarządzania. Warto jednak włożyć w to wysiłek,
bo inwestycja w ludzi, zawsze się opłaca.
Odpowiedzią na obecne wyzwania
w zarządzaniu i źródłem skutecznych rozwiązań
jest BrainCore Business!

Narzędzie, które zapewnia szczegółową ocenę
profilu poznawczego każdego pracownika.
Jest to doskonałe narzędzie rozwojowe,
dzięki któremu badane osoby mogą poznać
mechanizmy własnego myślenia i działania,
które im służą w drodze do celu i takie, które
tę drogę utrudniają. Ta wiedza z kolei daje
doskonały materiał do pracy nad poprawą
swojej efektywności i umiejętności współpracy
z innymi - a to w efekcie rozwija poczucie
własnej skuteczności i wewnętrznej kontroli.
Co więcej, narzędzie BrainCore Business
umożliwia analizę całych zespołów
i podpowiada, jak je budować i jak rozwijać, by
zwiększyć ich skuteczność i zoptymalizować
współpracę.

BrainCore
- innowacyjne podejście
do funkcjonowania
człowieka
W 2007 roku założyliśmy BrainCore, mając na uwadze jeden
cel: skoncentrowanie się na możliwościach rozwoju każdego
człowieka indywidualnie, aby pozwolić na wzrost umiejętności,
poprawić sposób nauki i jakość codziennego życia, pomóc
odkryć własne indywidualne zdolności. Opierając się na teorii
neuroplastyczności, odnoszącej się do zdolności mózgu do
zmiany w każdym wieku, grupa BrainCore opracowała 5
czynników mających największy wpływ na proces uczenia
się i przetwarzania informacji. W kolejnym kroku naukowcy
zrzeszeni wokół Grupy opracowali także sposób badania
i rozwijania powyższych czynników. Kompleksowym efektem
ich działania jest model obliczeniowy - Neuro Activated
Diagnostic® (NAD), który stał się innowacyjnym i jednym
z najbardziej skutecznych narzędzi, wspierających pracę nad
poprawą własnej skuteczności i jakości życia.
NAD to połączenie najnowszej wiedzy neurobiologii,
psychometrii i informatyki, który tworzy unikalny profil
poznawczy badanej osoby, a następnie pomaga systemowi
BrainCore opracować indywidualną strategię rozwoju dla
każdego pracownika oraz całych zespołów.
Firma BrainCore nieustannie się rozwija i uzyskiwane rezultaty
swoich badań kontroluje i diagnozuje w swoich centrach
testowych w Szwajcarii, Polsce, Francji i Malezji.
Platforma BrainCore ma podstawy naukowe i przeszła
badania psychometryczne na polskich próbach. Omówienie
testu i zespołu przeprowadzają certyfikowani trenerzy
BrainCore.
Licencję merytoryczną BrainCore w Polsce posiada Instytut
Witelon. Markę w Polsce reprezentują Business Bridge Group,
hyperCrew oraz Instytut Witelon.

Jak BrainCore Business pomoże
Ci w budowaniu kultury
zaangażowania pracowników?
BrainCore Business to:
Innowacyjne i predykcyjne narzędzie rekrutacyjne, które:
Pozwala odkryć potencjał pracowników przed ich zatrudnieniem
Maksymalizuje zwrot z inwestycji dzięki dopasowaniu stanowiska do kandydata
Pozwala dobrać pracownika do już funkcjonującego zespołu

Unikalne wsparcie dla programów wdrażania nowych pracowników, które pomaga:
Udoskonalić system szkolenia na stanowisku pracy
Odkryć pełny potencjał pracownika
Monitorować i mierzyć rzeczywiste wyniki

Doskonałe wsparcie dynamicznego budowania zespołów:
Wspiera programy służące budowaniu zespołów
Identyfikuje działy lub zespoły wymagające dalszej interwencji
Proponuje rozwiązania sprzyjające skutecznej pracy zespołowej i efektowi synergii

Najnowocześniejszy system HRD, zaprojektowany w celu:
Zarządzania wydajnością zasobów ludzkich
Zmniejszenia rotacji pracowników przez zwiększanie zadowolenia z pracy
Opracowania ścieżki kariery pracownika
Wspierania systemu KPI
Identyfikowania luk efektywności pracowników
Identyfikowania rozwiązań odpowiednich dla Twojej firmy

Jak działa BrainCore
- krok po kroku:
KROK 1.

KROK 4.

Wypełnienie testu BrainCore Education przez
pracownika - wysyłamy każdemu pracownikowi
indywidualny link do kwestionariusza online.
Można go wypełnić w 15-20 minut na każdym
urządzeniu - wystarczy dostęp do internetu.

Dostęp do platformy BrainCore

KROK 2.
Kompleksowy raport - indywidualny profil
poznawczy badanego pracownika jest
generowany natychmiast po zakończeniu testu
i pojawia się na platformie BrainCore. Raport
zawiera unikalne wartości NAD®, mocne i słabe
strony badanej osoby, wskaźniki emocjonalne
wiele innych. Wskazuje jego problemy i trudności
w codziennym funkcjonowaniu i osiąganiu celów,
uwzględniając ich poziom -wysoki, średni lub
niski- i proponuje odpowiednie rozwiązania, które
można wykorzystać podczas pracy rozwojowej.

KROK 3.
Debriefing - konsultacje i omówienie wyników
z trenerem BrainCore. Konsultacja trwa około
45 minut.

dla pracowników, którzy dostają osobiste
hasło tylko do swojego raportu
dla menedżerów/HR, którzy mają wgląd do
wyników całych zespołów oraz pojedynczych
raportów. Na platformie znajdują się
również najpilniejsze interwencje i sposoby
rozwiązania dla każdego problemu indywidualnie i grupowo, dla całego zespołu.

KROK 5.
Coaching/mentoring z pracownikiem lub/i
całym zespołem - w zależności od celów
i potrzeb firmy oraz na podstawie wniosków
z debriefingu.

Możliwości współpracy i ceny

1. MOŻLIWOŚĆ DIAGNOZY INDYWIDUALNEJ
DLA PRACOWNIKA - 350 brutto

(oferta zawiera: test dla pracownika, 30 minut
konsultacji z trenerem BrainCore, dostęp do
platformy BrainCore)
2. MOŻLIWOŚĆ DIAGNOZY ZESPOŁÓW

- 350 brutto od osoby (oferta zawiera: test dla

każdego pracownika, 45 minut konsultacji
z trenerem BrainCore lub/i zespołowej, dostęp
do platformy BrainCore)

3. SZKOLENIA DLA KADRY (HR, MENEDŻEROWIE)
W METODZIE BRAINCORE I Z OBSŁUGI SYSTEMU

- 2500 brutto od osoby (oferta zawiera:
przygotowanie do bycia ekspertem BrainCore
I-go stopnia - 16h szkolenia online, egzamin,
superwizje)
4. OPIEKA MERYTORYCZNA/COACHING - ???
(oferta zawiera: pracę indywidualną lub z całym
zespołem)
5. SPRZEDAŻ JAKO NARZĘDZIE REKRUTACYJNE ????

Wykorzystaj potencjał swoich pracowników, poznając ich profile poznawcze. Pozwól, by BrainCore
Business Stał Się Motorem Sukcesu Twojej Firmy!

96%

badanych ocenia trafność testu
BrainCore dobrze lub bardzo dobrze.

90%

badanych poleca metodę BrainCore
jako dobrą metodę do rozwoju
własnego potencjału

80%

badanych podjęło lub planuje podjąć
z zmiany zgodnie z zaleceniami
BrainCore

“

„Braincore pozwolił nam na lepsze zrozumienie komunikacji w
zespołach projektowych. Testy i wsparcie trenera dała nam
głębszą wiedzę jak lepiej organizować projekty, aby praca szła
sprawniej”
Przedsiębiorca agencja reklamowa

“

Skontaktuj się z nami,
dobierzemy najlepsze działania dla Twojej firmy!
info@braincore.swiss
Więcej o BrainCore znajdziesz na www.braincore.swiss

Partnerzy BrainCore

www.instytut-witelon.pl

www.bbgroup.com.pl

www.hypercrew.pl

