Poglądowy formularz zgłoszeniowy Konkursu „Pracownik Roku”
w kategorii Zespół

Posługując się swoja najlepszą wiedzą oraz faktami, odpowiedz na pytania:
1.

Wybierz zdanie, które najlepiej charakteryzuje zgłaszany Zespół i rzeczowo je uzasadnij:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Zapewnia stabilne wyniki i jakość usług
Realizuje postawione cele nawet jeśli są trudne
Realizuje postawione cele nawet jeśli są trudne i zachowuje jakość usług
Realizuje postawione cele nawet jeśli są trudne i zwiększa jakość usług
Przekracza postawione cele nawet jeśli są trudne i zachowuje jakość usług
Przekracza postawione cele nawet jeśli są trudne i zwiększa jakość usług

Uzasadnienie do 500 znaków ze spacjami:
_________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
2.

Określ dominującą charakterystykę osiągnięć Zespołu. Wybierz maksymalnie dwie odpowiedzi i je
rzeczowo uzasadnij.
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Wysoka sprawność na swoim stanowisku
Doskonalenie swojego działania na stanowisku
Usprawnienia/zmiany mające wpływ na zespół
Usprawnienia/zmiany mające wpływ na organizację
Usprawnienia/zmiany mające wpływ na branżę
Usprawnienia/zmiany mające wpływ na gospodarkę

Uzasadnienie do 500 znaków ze spacjami
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
3.

Zaznacz te określenia, które są prawdziwe dla tego zespołu:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Rotacja w zespole w ostatnich dwóch latach jest poniżej 5%
Pracownicy zwracają się do siebie z szacunkiem
Zespół na jednoznacznie wyznaczone cele
Zespół sam stawia sobie cele
Zespół osiąga ponadprzeciętne wyniki
Zespół dobrze wykorzystuje zasoby własne i firmowe
Zespół komunikuje się wprost wewnątrz i w otoczeniu
Zespół wspólnie podejmuje decyzje
Członkowie zespołu wychodzą naprzeciw potrzebom innych osób w zespole
Dodatkowe 2 godziny dziennie na rzeczy ważne?
Kompetencje menadżerskie w 2 godziny?
Zapytaj nas: tel. 690 894 318

Chcesz zostać Członkiem BCC?

j.
k.
l.
4.

Zespół wymienia i rozwija pomysły
Zespół wspólnie szuka rozwiązań pracy
Zespół ma system sprawnej organizacji pracy

Dokończ zdania w taki sposób, by dać konkretne przykłady wyróżniających zachowań, które
zdecydowały o wyróżnieniu zespołu startem w Konkursie. Czym wyróżnia się na tle pozostałych? Użyj
na wszystkie trzy odpowiedzi do 1500 znaków ze spacjami:
a. Zespół najbardziej ceniony jest przez współpracowników za …
____________________________________________________________________________________________________
b. Najważniejsze osiągnięcia zespołu w ostatnich trzech latach to…
_____________________________________________________________________________________________________
c. To co zdecydowało o rekomendacji do Konkursu to…
____________________________________________________________________________________________________

5.

Wybierz jedną lub dwie sytuacje z życia Zespołu, które najdobitniej pokazują, że zasługuje na miano
Zespołu Roku? Opisz okoliczności zdarzenia, to co w niej zrobił zespół oraz jaki wpływ jego/jej
działanie wywarło na bliższe i dalsze otoczenie w krótkim i długim czasie. Użyj na odpowiedź do 1500
znaków ze spacjami:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Dodatkowe 2 godziny dziennie na rzeczy ważne?
Kompetencje menadżerskie w 2 godziny?
Zapytaj nas: tel. 690 894 318

Chcesz zostać Członkiem BCC?

