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� A HR ÉS AZ ÜZLETI ELVÁRÁSOK

A tökéletes vállalati együttmőködés megvalósítása = 
VERSENYKÉPESSÉG

A versenyképes HR:
Stratégiai partner és döntéshozó

Magas szakmai minıségben szolgáltat és támogat

Folyamatos eszköz- és módszertan-fejlesztı

HR szakértıbıl – üzleti szakemberré kell válnia

Szinergiában az üzleti folyamatokkal
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� HR STRATÉGIA

CÉLJA:

A társasági stratégiai célok (bevételek növelése, 
teljesítmény- és ügyfélorientált kultúra, mőködési 
kiválóság és hatékonyság) elérésének támogatása, 
tartóssá tétele, azaz a piacképességhez szükséges 
kompetenciák biztosítása.

Fİ FELADATA:

Az üzleti stratégia megvalósítása érdekében a 
megfelelı számú, összetételő, képzettségő, motivált és 
elkötelezett és együttmőködı munkaerı biztosítása.
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� HR SZERVEZET FELÉPÍTÉSE
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Humánerıforrás Fıigazgatóság

Humán Erıforrás 
Tervezési és 

Gazdálkodási Osztály

Személyzeti Osztály

Humánerıforrás-
fejlesztési Osztály

Jóléti Szolgáltató Iroda Oktatási Központ
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Logisztikai-
gazdálkodási Iroda

Humánerıforrás-
gazdálkodási Igazgatóság

Humánerıforrás-fejlesztési 
Igazgatóság

Humán Erıforrás
Szolgáltató Központ

Képzésfejlesztési-
kiválasztási Iroda Képzési Iroda

Területi Humán 
Erıforrás Irodák
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� A HUMÁN SZERVEZET MŐKÖDÉSI MODELLJE

Szolgáltatási szerzıdés

Humán szolgáltatások minıségbiztosítási rendszere

Szolgáltatási 
szint

Standard és speciális szolgáltatások Igénybevevık
Igényjelzés, visszacsatolás

Postahelyek
munkaügyesei

Társaságirányítási
szint

Humán stratégia, irányelvek,
humán rendszerek fejlesztése, szabályozás, tervezés, 

monitoring, érdekegyeztetés, HR változásmenedzselés
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A HR STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSA

2008.
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� FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

KIMELT FÓKUSZOK

létszám-optimalizálás

hatékony erıforrás-allokáció

AKTÍV ÉRTÉKESÍTİ MUNKAHELYEK KIALAKÍTÁSA
(ösztönzési rendszer, kiválasztás, munkakör, képzés)

MUNKAERİ MEGTARTÓ PROGRAMOK
(karrier és tehetségmenedzselés, kulcsmunkakörben foglalkoztatottak 

kiemelt kezelése)

ESZKÖZÖK:
belsı munkaerıpiac

átképzések

minıségi cserék

outplacement program

komplex HR támogató
programok
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� BÉREZÉSI RENDSZER

A versenyképes bérezés és kompenzációs csomagok 
rendszerét a Társaság eredményes üzleti 

teljesítménye biztosíthatja.

Bérfelzárkóztatási program (2003-tól)
tudatos lépések a versenyképes bérek nyújtása érdekében

Bérszerkezet átalakítása
alapbér és mozgó bér arányának megváltozatása
ösztönzık szerkezetének optimalizálása
egyéni teljesítmények mérése
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� KOMPENZÁCIÓS RENDSZER

A szociális és jóléti juttatások rendszere hozzájárul a 
munkavállalók biztonságérzetének, szociális 
szükségleteinek és az egészségmegırzésükre irányuló
törekvéseik megvalósulásához, ugyanakkor erısíti a 
munkáltató iránti elkötelezettséget és a munkavállalói 
elégedettséget. 

Kompenzációs rendszer
VBKJ választható juttatások rugalmasabbá tétele
értékálló üdültetési rendszer biztosítása (magasabb színvonalú
szolgáltatás, elérhetı áron)
segélyezési rendszer mőködtetése
lakáskölcsön
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� KÉPZÉS – VERSENYKÉPES SZERVEZETI TUDÁS

Szakmai képzések
termékismeret bıvítése
tananyagtartalmak felülvizsgálata

az értékesítés- és ügyfél-orientáció hangsúlyossá tétele

Munkaköralapú képesség- és készségfejlesztések arányának 
növelése

Munkaidıalap-kímélı módszerek alkalmazása
papíralapú távoktatás 
elektronikus tanulás elterjesztése

Szervezeti tudásbázis kiépítése – tudásmenedzsment

Kiemelt célcsoportok képzési programja 
vezetıfejlesztések (coaching, mentoring)
Partnerség Éve – kiemelt célcsoportok
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� KÉPZÉS – VERSENYKÉPES SZERVEZETI TUDÁS

PARTNERSÉG ÉVE = partneri viszonyok erısítése az 
üzleti sikeresség érdekében

KIEMELT KÉPZÉSEK

SZAKTUDÁSFEJLESZTÉS (termékismeret, eladástechnika)
KÉPESSÉG- ÉS KÉSZSÉGFEJLESZTÉS (12 kompetencia)

POSTAVEZETİK 250 fı
POSTAHELYI VEZETİK 850 fı
FIX PONTÚ ÉRTÉKESÍTİK 3000 fı
ON-LINE KEZELİK 1300 fı
TANÁCSADÓK 350 fı
KISVÁLLALKOZÓI ÜGYFÉLKAPCSOLATI  MTS. 40 fı
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� VÁLLALATI KULTÚRA FORMÁLÁSA –
HR VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS

A postai liberalizációra és a versenyképesség megırzésére 
történı felkészülés megerısítése érdekében cél:

a feltárt postai hagyományok és értékek ötvözése a jövıbeni 
kívánatos kultúra elvárásaival,

valamint ennek szervezeti kommunikációja, 

és a mindennapok cselekvéseiben történı megjelenése.

A kívánatos kultúra értékeinek definiálása és elfogadtatása

célkitőzésekkel történı munkavállalói azonosulás

elkötelezettség 

személyes szerep- és felelısségvállalás 
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� VÁLLALATI KULTÚRA FORMÁLÁSA –
HR VÁLTOZÁSMENEDZSELÉS

Kultúraváltási folyamatok továbbvitele nagypostákra 
vonatkozóan

a jelenlegi mőködés és kultúra feltárása és megértése

szubkultúrák (irányítás, front-office, back-office, kézbesítés) 
vizsgálata és az eltérések elemzése

a sikeres és hatékony mőködés kulcstényezıinek azonosítása

fejlesztési irányok és megoldási javaslatok kidolgozása

szakmai irányok, ajánlások megfogalmazása az Oktatási Központ 
által indítandó fejlesztési programokhoz

KOMPLEX HUMÁN VÁLTOZÁSKEZELÉSI PROGRAMOK
(hálózatmodernizáció támogatása)
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� HR RENDSZERFEJLESZTÉSEK 2008.

Karriermenedzsment programok

Vezetı-utánpótlás központi képzési program – 32 fı

Tehetségbank – egyéni fejlesztési programok – 17 fı

Belsı Értékelı Központ – továbbfejlesztési team-ek

BÉK marketing

Beválásvizsgálat

BÉK módszertan bıvítése

HR minıségbiztosítás

Investor in People díj megerısítése

HR hatékonyság – folyamatoptimalizálás
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!


