
Competențe pentru un High Potentialcritice profil
studiu realizat de HART Consulting

Deseori, clien ii HART Consulting solicită suport în identificarea angaja ilor cu poten ial înalt. Identificarea corectă a talentelor este un
proces crucial pentru succesul unei organiza ii. Studii recente arată faptul că organiza iile care au o pepinieră de talente dezvoltată au
de13orimaimulte ansedeaavea rezultate superioaredecât competitorii lor.

HARTConsulting şi-a propus săcreezepremisele unui proces riguros deevaluare a celor cu potenţial înalt prin identificarea ştiinţifică a
profilului angajatului HighPotential în organizațiile din România.Am identificat 10 competenţe cheie după cum reies din graficul demai
jos.

Unangajat este definit pe :
Performan ă ridicată i constantă în timp
Poten ial ridicat pentru aocupa în viitor pozi ii cu 1-2niveluri pestepostul ocupat actualmente
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Depune energie pentru
motivarea celorlalți și oferă
direcție înspre îndeplinirea
obiectivelor organizaționale

Acționează cu onestitate și
integritate

Acționează în acord cu
valorile, principiile și
standardele postului

Dezvoltă relații colaborative
pentru a facilita obiective

actuale sau viitoare

Folosește judecata robustă
pentru a lua decizii eficiente
și încadrate în termenele

limită

Mobilizează energia spre a
atinge obiectivele și a
îndeplini sarcinile

Demonstrează leadership și
acționează eficient

Urmărește obiectivele în
ciuda obstacolelor și/sau a

provocărilor

Se exprimă eficient în
comunicarea orală

Acceptă responsabilitatea
pentru acțiunile sale
indiferent de rezultate

Date demografice:

65% 35%
37

15% 85

de persoane experte în ceea ce prive te
poten ialul înalt cu peste 3 ani experien

HR i business
de companii multina ionale n medie cu peste 300 de angaja i

industrii: FMCG, IT & Telecom, Manufacturing,
Pharma, Banking, Audit, Consulting, Construction

sunt companii cu capital românesc capital str in
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Oil&Gas,

* Procentul reprezintă ponderea
respondenților care au considerat
competența ca fiind una critică pentru
un High Poten ialt

Pentru mai
multe detalii

consulting@hart.ro


