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Струва си да
инвестираме
в обучение

Борислав ИГОВ

Искам да започна с ня-
колко цифри. Motorola из-
числява, че средствата,
вложени в обучение, са до-
несли приблизително 30%
увеличение на производи-
телността за тригодишен
период, намалили са раз-
ходитеснад3млрд.долара
исаувеличилипечалбите с
47%.
Можем ли да постигнем

същото? Какво трябва да
направим ?
Проблемите на работо-

дателя:
� Служителите не знаят

какво трябва да направят
� Не знаят как да го на-

правят
� Не знаят защо трябва

да го направят.
Целевото обучение е

сравнително евтино и ефи-
каснорешениезатезипро-
блеми.Томожедаподобри
работата на служителите в
областите качество, сигур-
ност, решаване на пробле-
ми, отношение, етика, мо-
тивация, лидерство и кому-
никация и др.
В резултат на обучения-

тасеподобрявакачеството
на работа и конкурентното
предимство на компания-
та,повишавасепроизводи-
телността, подобрява се
удовлетвореността на
клиентите и служителите.
В крайна сметка се получа-
ва това, което всеки рабо-
тодателжелае - повишава-
не на корпоративната пе-
чалба.
Статистиката на “Рейвън

консултинг груп" показва,
че в България за последни-
те10 годинииматенденция
набавно, нопостоянноуве-
личение на инвестициите в
обучение и развитие на
служителите. Работодате-
лите осъзнават, че в ерата
на глобализация и израв-
нени технологични въз-
можности, единственото
конкурентно предимство е
компетентният и обучен
персонал. Чудесен пример
в тази посока са нашите
клиенти “Асарел-Медет”,
“Либхер България”, “Шолц
България” и др., които от-
делят между 5-7% от фонд
“Работна заплата” за дей-
ности по повишаване ква-
лификацията на служите-
лите си, имат стратегия по
човешките ресурси и дъл-
госрочни програми.
Въпросът “Струва ли си

да финансираме сами в до-
пълнителната си квалифи-
кация?”
Формулата на успешни-

Борислав Игов е управи-
тел на “Рейвън консул-
тинг груп” ООД - консул-
тантска компания в
областта на управление-
то, човешките ресурси,
обучениятаиевропейски-
те проекти.

Текстът се публикува
със съдействието на Бъл-
гарската асоциация за
управление и развитие на
човешките ресурси.

те световни икономики е:
“Аз ще работя добре, ще
дам всичко, на което съм
способен, и моят успех за-
дължително ще дойде - ще
бъда оценен и възнагра-
ден.” Личностните компе-
тенции - умения за работа в
екип, комуникация, коле-
гиалност и лоялност, моти-
вация, етика - са в основата
на индивидуалната реали-
зация и оттам на корпора-
тивния успех. Ето защо е
задължително да инвести-
раме време и усилия в по-
добряване на собствените
си умения.
Иработодатели, и служи-

теливсепо-ясноосъзнават,
че професионалните и лич-
ностните компетенции са в
основатанасилнитекомпа-
нии.
В тази връзка Европей-

ската общност създаде и
прилага концепцията за
“Общество на знанието и
учене през целия живот”.
Целта е насърчаването на
креативност, конкурентос-
пособност и ръст в пред-
приемаческиядух.Иразби-
ра се, не на последномясто
- личната реализация.
И в заключение, ако ра-

ботодатели и служители
осъзнаят необходимостта и
ползите от инвестиции в
обучения и развитие, до ус-
пеха остава една малка
крачка. Не се колебайте да
я направите.
На добър път!

Експертът съветва

Иван ДИМОВ

Отчаяният вопъл на един
волнонаемен болногледач
от Уинипег (Канада) загря
до червено кариерните фо-
руми в социалната мрежа
LinkedIn преди дни. Дон
Макгрегър зададе въпроса
“Как по дяволите някой но-
вак може да кандидатства
за някаква работа, след ка-
то всички искат хора с
опит? Свършиха ли фирми-
те, които инвестират в обу-
чение?”
“Свършиха” е най-лесни-

ятотговор.Икаточелинай-
точният. Повечето работо-
датели днес искат да нае-
матопитнислужители,кои-
то веднага да започнат да
изпълняват задълженията
сиперфектно.Компаниите,
притиснати от намалява-
щитебюджети,несасклон-
ни да вложат и стотинка в
обучение на хората си. Ос-
венчещесеохарчат, теще
генерират и други косвени
разходи, ангажирайки вни-
манието на персонала си с
нещо странично, което ня-
ма да доведе до незабавни
положителнипоследициза
фирмата.

Работодателят
се страхува

Обучението поражда и
страховевъввсекидинами-
чен пазар на труда. Полу-
чаването на допълнителни
знания повишава цената
на даден служител, който
може да поиска да се про-
даде по-скъпо на конку-
рентна компания. А стари-
ят работодател измамено
цъка с език: плащахму кур-
совете, за да избяга!
Идеалният вариант за

всеки работодател е ясен -
да не му се налага да фи-
нансираникаквообучение,
а да намери хора, които да
вършат със съвършенство
от първия ден исканата от
тяхработа.Имаединмалък
проблем - такива хора се
намират по-трудно от чети-
рилистна детелина. Питай-
те някоя фирма за подбор
наперсоналазащовБълга-
рия при тая безработица с
месеци стоят незапълнени
стотици атрактивни длъж-
ности. Веднага ще ви отго-
варят,чехората,коитобиз-
несът търси, просто гиняма
напазаранатруда.Нямаги
и това е.

Вместо
университет

Тогава какво? Понякога
се налага работодателят
дазаместиуниверситета.И
самдасиобучикадрите.Не
е срамно, а наложително.
Нееевтино, носеотплаща,
защото по-добре с обуча-

ващи се кадри, отколкото с
никакви. Важното е служи-
телят да има желание да
учи.
Имаидругплюсотобуче-

нието.Томожедавипомог-
не да откриете скрити та-
ланти, които са били про-
пуснати от конвенционал-
ните, но консервативни
системи за селекция в
образователната система.
Някой младеж с непогре-
шимнюхнатърговец,който
не е успял да влезе да учи
стопанско управление за-
ради нисък бал и е завър-
шил география, може да се
окажезвездатавъввашата
фирма. Днес военни стават
бизнесмени, учители -жур-
налисти,астранатаниима-
ше вече двама премиери с
достаскроментрудовстаж.
За последните двама исто-
рията ще каже след време
как са се справили.
Ако магистърските и док-

торскитедипломиструваха
толковамного, защотолко-
ва квалифицирани хора са
без работа, пита в LinkedIn
ПамелаШорткроф,почасо-
ва продавачка в универса-
лен магазин от веригата
Macy's във Вашингтон. Тя е
една от онези 1183-имата
души, които коментират
болката на канадеца Дон.
Явно не само в България
инженери химици стават
плочкаджии,биолозивърт-
ят геврека на таксито, а
счетоводителки, съкрате-

ни малко преди пенсия,
въртят стаж зад касите на
супермаркетите.
Но думата ни не е за тях.

А за служителите, които са
си на мястото, но искат да
се развиват още. Може ли
работодателят да ги под-
крепи и да финансира тях-
ното допълнително обуче-
ниеили те трябвадасекри-
ят по вечерни курсове и да
плащатотджобасизатова.

Подкрепата
от шефа е важна

Служителите, които са-
ми поемат разходите и дру-
гите тежести на продължа-
ващото обучение, са често
срещана гледка. Подкре-
патаотшефаобачеемного
важна, защото с нея човек
еощепо-мотивирандаучи.
Когато фирмата даде ра-

мо на обучението, това че-
сто означава, че то ще се
осъществява в работно
време.Повременачасове-
те по допълнителна квали-
фикация в най-добрия слу-
чай надницата ще си тече
нормално,т.е.усвояването
на новите знания няма да е
свързано със стрес за слу-
жителя.
Редица държави насър-

чават такива практики, ка-
то предлагат данъчни
облекчения за обучения. А
в България оперативната
програма “Развитие на чо-

вешкитересурси”предлага
съвсем безплатна допъл-
нителна подготовка на слу-
жители, например в рамки-
те на програмата “Аз мога”.
Единственият проблем там
е бюрокрацията. Успяхме
да организираме два курса
за служителите си, но след
година чакане, споделя ръ-
ководителят на направле-
ние“Човешкиресурси”вго-
лямакомпаниявобслужва-
щата сфера. Въпреки това
фирматаедоволна, защото
е успяла да осигури курсо-
ве без пари за хората си.
Все повече мениджъри

осъзнават нуждата от до-
пълнително обучение за
работниците.Познанията в
многопрофесии сепромен-
ят, разширяват и надграж-
дат толкова често, че ди-
пломатавеченеегаранция
за нищо. Затова и умните
компаниитърсятмотивира-
ни и любознателни служи-
тели, а не такива, които са
решили никога повече да
не отворят учебник, след
като са защитили диплом-
ната си работа с “отличен”.
Всяка стотинка, инвести-

рана в обучение, се връща
поне двукратно, казват
опитните HR-и. Важното е
дасеопределятнуждитена
компанията, начинът на по-
лучаване на знанията и мо-
тивацията, която да прину-
ди работника да учи отново
и да остане във фирмата, за
да приложи знанията си.@

В Куала Лумпур си падат по масовите курсове за допълнителна квалификация. Уроците по
компютри (с над 1000 курсисти) са честа практика. Снимка Ройтерс

Ученето
върви с работата


