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GRAND PARTNERS
PASLAUGOS

Tęstinės akademijos meistrams ir vadovams 
Talentų programos ir vadovų rezervas

Vadovų kompetencijų vertinimas

ŠALYS
Lietuva, Latvija, Rusija, Kazachstanas, Gruzija, Turkija, Ukraina, Baltarusija



TENDENCIJA

CEO

VIDUTINĖ GRANDIS

ŽEMUTINĖ GRANDIS
Valdymo efektyvumas priklauso nuožemutinės grandies vadovų gebėjimogreitai ir savarankiškai priimti sprendimą
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CEO



PROBLEMATIKA
LEAN diegimas stringa dėl meistrų negebėjimosuvaldyti “žmonių proceso”
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PROBLEMATIKA
Psichologiniai barjerai prisiimti atsakomybę:stumdoma atsakomybė tiesioginiam vadovuiar kolegai
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PROBLEMATIKA
Autoriteto užsitarnavimas: vakar – kolegos,šiandien - vadovas
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PROBLEMATIKA
Negebėjimas įvardinti problemos, įtrauktidarbuotojų į jos sprendimą ir sprendimoįgyvendinimą
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PROBLEMATIKA
Komunikacijos problemos

♦ vertikaliai: iš vadovybės darbuotojams (armoka perduoti informaciją)
♦ horizontaliai: tarp skyrių ir tarp pamainų
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PROBLEMATIKA
Žemutinės grandies vadovas labiau atstovaujadarbuotojų interesus nei įmonės (vadovybės)
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PROBLEMATIKA
Žemutinės grandies vadovai per mažaidėmesio skiria naujų darbuotojų integracijai įkolektyvą ir į problemų sprendimo procesą
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PROBLEMATIKA
Problemos su darbų delegavimu ir kontrolėsvykdymu, pasitikėjimo komanda stoka
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PROBLEMATIKA
Žemutinės grandies vadovams nėra aišku, kaipgalime motyvuoti darbuotojus be pinigų irkoks jų vaidmuo tame
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KARPMANO TRIKAMPIS
AUKA
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PERSEKIOTOJASGELBĖTOJAS



AUKA
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GELBĖTOJAS
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PERSEKIOTOJAS
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IŠĖJIMAS IŠ KARPMANO TRIKAMPIO
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KŪRĖJAS
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TRENERIS
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LYDERIS
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NAUJAS PRODUKTYVUS TRIKAMPIS
KŪRĖJAS
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LYDERISTRENERIS



VADOVAS LYDERIS
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REKOMENDACIJOS
 Rinkti kandidatus, turinčius vadovavimo talentą
 Formuoti kandidatų supratimą, jog vadovas - taiprofesija, kurios teks mokytis visą gyvenimą.
 Sukurti tęstinę mokymų programą, skirtą ugdytipagrindines kompetencijas.
 Įtraukti tiesioginius vadovus į mokymosiprocesą.
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BŪTINOS ŽEMUTINĖS GRANDIES VADOVO
KOMPETENCIJOS

Aukčiausias lygis
• Pokyčių valdymas
• Strategija
• Koučingas

Vidutinis lygis

• Komandos valdymas
• Konfliktų valdymas
• Emocijų valdymas
• Informacinių srautų valdymas
• Galimų problemų matymas ir prevencija, bei sprendimų lygis • Galimų problemų matymas ir prevencija, bei sprendimų priėmimas

Pradinis lygis

• Pagrindinių funkcijų vykdymas, rezultatų užtikrinimas 
• Planavimas
• Sprendimų priėmimas
• Delegavimas
• Motyvavimas
• Kontrolė

24



Suformuoti žemutinės grandies vadovųpraktinius vadovavimo įgūdžius, padėsiančiusužtikrinti įmonės ilgalaikę sėkmę, gamybos

UGDYMO TIKSLAS

užtikrinti įmonės ilgalaikę sėkmę, gamybosefektyvumo didinimą bei nuolatinį komandostobulėjimą.
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SEKITE GRAND PARTNERS NAUJIENAS

Renginio naujienos ir diskusija https://www.facebook.com/grandpartners.lt/
https://www.linkedin.com/company/uab-grand-partners
https://twitter.com/GrandPartners
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