100 DNÍ
integrace v nové 
manažerské pozici

3,6
R O KU

životnost manažera
v roli se za posledních
5 let snížila ze 4,5 na
3,6 roku

65%
M ANAŽ E RŮ

92%

MANAŽE RŮ

se nedostatečně věnuje
integraci v nové roli
a finálně si tak blokuje
svůj dlouhodobý rozvoj
kariéry

odchází ze své role během
6 až 24 měsíců, pokud si
nenaplánují během prvních
120 dnů milníky.
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INTEGRACE V NOVÉ
MANAŽERSKÉ POZICI

Průměrná délka působení manažerů v jejich pozici se zkracuje.
100% výkonu před 5 lety dosahoval manažer v období 1,5 roku a jeho
průměrná doba v jedné pozici byla 4,5 roku. V současné době je to
však jen 3,6 roku. Pokud se s integrací začne již před nástupem,
manažer dosáhne 100% výkonu již za 9 měsíců.

Působení v manažerské
pozici v roce 2011

Působení v manažerské
pozici v roce 2016

Program integrace 
od Anderson Willinger

P O R O V N Á N Í P R Ů M Ě R N É D O B Y V J E D N É P O Z I C I :

1.

UMĚNÍ ODEJÍT.
78.9 % osob poskytuje reference ovlivněné posledním dojmem
při Vašem odchodu.

-100 – -60
D N Í

VE SKAUTECH JE JASNÉ PRAVIDLO.
VŽDY PONECHTE MÍSTO V LEPŠÍM
STAVU, NEŽ JSTE HO PŘEVZAL-A.

Napište si hlavní zodpovědnosti, na kterých jste praco-

Připravte si jmenný seznam osob ze společnosti

vali, co se podařilo a co doporučujete jako hlavní body

i mimo ni, osobně jim zavolejte, nebo je pozvěte na

k dotažení.

kávu, kde jim poděkujete.

Sepište si seznam všech klíčových lidí, kteří mají rozho-

Nezapomeňte ani na seznam osob, kteří si ve společ-

dující vliv, včetně kontaktů.
Připravte si seznam všech hlavních problémů, které je
důležité řešit a proč, včetně oblastí, které jsou otevřené
a jsou nutné k dořešení.
Udělejte stručné shrnutí silných a slabých stránek
Vašeho týmu, včetně jejich očekávání na další kariérní
vývoj.

nosti zaslouží povýšení. Spojte se s jejich šéfy a poděkujte jim za konkrétní lidi. Uveďte, jak Vám pomohli
a proč.
Lidé si zapamatují mnohem více, jak se s Vámi cítili,
než co jste ve společnosti dělali. Buď na Vás zapomenou nebo Vám jednou rádi zvednou telefon. Umění
odejít se ctí, vyžaduje pokoru, a to něco říká o tom,
kdo jste.

Vyhotovený dokument v písemné podobě předejte
svému nadřízenému.
Připravte krátké písemné poděkování Vašim nadřízeným, kolegům a podřízeným, včetně informace
o Vašem odchodu.
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1.
JAK NEJLÉPE ODEJÍT

BLOK
OBSAHUJE
TÉMATA:

Dokument pro
Vašeho nadřízeného
o stavu Vaší role, zodpovědnosti a projektech, klíčových kontaktech.

Písemné poděkování
interně či přes sociální sítě.

Systematické osobní
setkání s klíčovými lidmi
v organizaci i mimo ni pro poděkování
nikoliv hledání nové role.

Seznam top talentů,
kteří si zaslouží povýšení v rámci organizace
a proč.
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2.

PRVNÍ DOJEM UDĚLÁTE JENOM
JEDNOU, DRUHÉ ŠANCE NEEXISTUJÍ!

NAČTĚTE VŠECHNY
DOSTUPNÉ MATERIÁLY

-20 – 1
D E N

IDENTIFIKUJTE SPRÁVNĚ KLÍČOVÉ STRANY A OSOBY

Neostýchejte se
domluvit si neformální schůzky
s klíčovými hráči
ještě před
nástupem.

ZORGANIZUJTE SI TELEFONNÍ HOVORY NEBO OSOBNÍ
SCHŮZKY S PRO VÁS KLÍČOVÝMI HRÁČI.

ROZHODNĚTE SE, JAKÝ ZPŮSOB PŘIJETÍ NOVÉ KULTURY
JE PRO VÁS OPTIMÁLNÍ
Uvědomte si, že odívání je
součást kultury firmy i Vaší
osobní kultury. Dbejte
o sebe. Oděv je důležitý
pro Vaši image.

POSTAREJTE SE SAMI,
ABYSTE OD SAMÉHO
ZAČÁTKU VE FIRMĚ
MOHLI ZAČÍT IHNED
EFEKTIVNĚ PRACOVAT

PŘEMÝŠLEJTE O VIZI A STRATEGII
FIRMY – POZDĚJI MUSÍTE NASTAVIT
VIZI A STRATEGII VAŠEHO TÝMU TAK,
ABY ODPOVÍDALA VIZI A STRATEGII
CELÉ FIRMY.

© Anderson Willinger | www.andersonwillinger.com

2.
J A K U D Ě L AT N E J L E P Š Í
PRVNÍ DOJEM

BLOK
OBSAHUJE
TÉMATA:

Preestart komunikace
- s kým a jak komunikovat
Pochopení klíčových oblastí - integrace
před nástupem do zaměstnání a po dobu
kritických prvních 100 dnů v roli.

Preestart meetingy a cally
- koho se ptát, jak klást
správně otázky a komu
zavolat
Co si přečíst a nastudovat
Shrnutí “povinného“ seznamu dokumentů

Jaké prostředky využít při získávání podpory
a souhlasu u různých skupin spolupracovníků
a nadřízených.

k nastudování firmy i trhu a oboru.

Jak udělat nejlepší
první dojem
Taktiky a pochopení komunikace vůči kultuře
společnosti a různé tipy při nástupní asimilaci.
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3.

POCHOPTE JAK FUNGUJE VAŠE FIRMA,
KONKURENCE A SOUČASNÝ TRH.

0 – 30
D N Í

SVOLEJTE SI SVŮJ TÝM A PŘIPRAVTE PREZENTACI. VYSVĚTLETE, JAKÉ JE VAŠE ZADÁNÍ,
KDO JSTE A CO SE OD VÁS OČEKÁVÁ JAKO OD TÝMU A KDY. ROVNĚŽ VYSVĚTLETE,
CO OČEKÁVÁTE VY OD SVÝCH NOVÝCH KOLEGŮ.

SJEDNEJTE SI SCHŮZKY S NADŘÍZENÝMI A KOLEGY,
POCHOPTE JAK FIRMA FUNGUJE – JAKÁ JE VE FIRMĚ
ATMOSFÉRA, KULTURA, JAKÉ JSOU INTERNÍ VAZBY.

ZÍSKEJTE VŠECHNY DOSTUPNÉ INFORMACE
A JAK UVNITŘ FIRMY FUNGUJÍ PROCESY.
Jaká je struktura

Jak jsou rozděleny odpovědnosti
a pravomoci
Jak se řídí projekty

ZREVIDUJTE SOUČASNÉ CÍLE
VAŠEHO TÝMU, TÝM DETAILNĚ
POZNEJTE – OSOBNOSTI A ZODPOVĚDNOSTI. SOUSTŘEĎTE SE
NA KAŽDÝ DETAIL INFORMACÍ
A ČÍSEL OD VAŠICH PODŘÍZENÝCH.

VYHODNOŤTE JAKÉ ZMĚNY V TÝMU JSOU
POTŘEBA. ZAČNĚTE NA NICH PRACOVAT.

Pozor nejčastěji je to tak, že máte méně
času a více peněz, než jste si mysleli.

Základem úspěchu jsou správní lidé ve správných rolích.
Vyhodnotʼte potřebné změny a začněte na nich pracovat.
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3.
JAK CO NEJRYCHLEJI
CO NEJVÍCE POCHOPIT
BLOK
OBSAHUJE
TÉMATA:

Strategie firmy
Strategie je ve skutečnosti jeden z nejsložitějších
manažerských úkolů - má to být naplnění vize po konkrétních krocích. Jednotlivé kroky osob a oddělení

Lean management
ve všech tématech

ovlivňují celou firmu, proto doporučujeme absolvovat

Kultura firmy versus projekty, principy projekt

semináře z oblasti přípravy strategie tak, aby si každý

a lean managementu v řízení firmy či oddělení

účastník uvědomil, jak ovlivňuje chod a naplnění cílů firmy

- jak budovat štíhlou firmu, štíhlý podnik, štíhlé

a především jak strategii uchopit a skutečně zrealizovat.

oddělení na zásadách lean managementu.
Úprava procesů pro maximalní efektivitu

Budování týmu
- správní lidé
ve správných rolích
Umění sestavování týmu podle typů osobností.
Podstatou úspěchu jsou lidé ve správných rolích.

společnosti, týmu, osoby.
Audit projektů, zefektivnění podnikových procesů.

Pochopení zdrojů
- finančních a lidských
“1 to 1“ školení, seminář nebo finanční hra pro

Právní tématika
Vliv Občanského zákoníku na obchodní smlouvy
a obchodní podmínky.
Trestní odpovědnost firem a statutárních orgánů.
Compliance jako součást firemní kultury, její vliv
na jednání a rozhodování manažerů.

manažery - zkušený CFO vám umožní pochopit,
jakým způsobem ovlivňují jednotlivá rozhodnutí
konkrétních manažerů v konkrétních pozicích strategii a financování celé firmy a jaká očekávání má
nadřízený či centrála při komunikaci o “číslech“.

Jak nastavit cíle
pro svůj tým (KPI’s)
Metrika sestavování KPi’S pro jednotlivé členy týmu.
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4.

BUDUJTE VZTAHY A VAZBY.
Dostali jste cíl nebo jste ho sami definovali.
Výsledek závisí na vás a vašem týmu.

30 – 60
 NÍ
D

VĚNUJTE ČAS SVÝM NADŘÍZENÝM
A CENTRÁLE. PŘEDSTAVTE JIM VAŠE
ZMAPOVÁNÍ SITUACE A DOPORUČENÉ
KROKY V NÁSLEDUJÍCÍCH MĚSÍCÍCH.
ZÍSKEJTE JEJICH PODPORU.

VĚNUJTE 50% VAŠEHO
ČASU BUDOVÁNÍ KLÍČOVÝCH
VZTAHŮ UVNITŘ
ORGANIZACE,
V DANÉ ZEMI, V REGIONU
NA CENTRÁLE. VĚNUJTE
ČAS POCHOPENÍ KULTURY
A VAZBÁM VE SPOLEČNOSTI.
NASTAVTE CÍLE VAŠEHO
TÝMU VŮČI FIREMNÍM
PRIORITÁM A VAŠIM KPiʼS,
OVĚŘTE ZDA JSOU
POCHOPENY
A AKCEPTOVÁNY.
POCHOPTE MOTIVÁTORY
A HODNOTY JEDNOTLIVÝCH
VAŠICH LIDÍ. ZÍSKEJTE
SI JE PRO VĚC.
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4.
RYCHLÉ VÝSLEDKY
- JAK NA TO?!

BLOK
OBSAHUJE
TÉMA:

Jak doručit správné
výsledky ve správný čas
- “key milestones“
Osobní výkonnost, dosahování cíle pomocí
komunikace, stanovování cílů a naplňování
výsledků, tvůrčí řešení problémů.
Vědomá komunikace a efektivní spolupráce
Inspirace vlastním příkladem.
Proaktivita a angažovanost zaměstnanců,
jak s lidmi pracovat.
Prevence konfliktů.
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5.

PŘINESTE PRVNÍ VÝSLEDEK.

60 – 90
 NÍ
D

Zrevidujte procesy a činnosti jednotlivých osob,
realizujte lean management.

ANALYZUJ

SETŘIĎ

Projděte a zkontrolujte činnosti vašeho týmu,
vyhodnot te, jestli jsou potřebné.

Jednotlivé činnosti si označte číslem nebo
slovem (jednoznačným názvem) a setřiďte je.

USPOŘÁDEJ

ZDOKUMENTUJ A IMPLEMENTUJ

Logicky činnosti uspořádejte v POSTUPNÉM procesu.

Zdokumentujte a standardizujte maximum postupů, aby
Vás nezdržovala pokud možno žádná práce AD HOC.

DODRŽUJ A STÁLE VYLEPŠUJ

SVÉ PRVNÍ VÝSLEDKY PREZENTUJTE
TÝMU, SVÝM KOLEGŮM A NADŘÍZENÝM
A DEFINUJTE, CO JSOU 3 KLÍČOVÉ
NÁSLEDUJÍCÍ KROKY A ČAS JEJICH DODÁNÍ.

Systematizujte a dodržujte zavedené postupy, vyhýbejte se
práci AD HOC nebo jí dávejte prostor jen v určité části dne.
Vaší prioritou jsou strategické cíle, úkoly a komunikace.
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5.
SLOŽTE KOSTKY
- POSKLÁDEJTE VÝKONNÝ TÝM
BLOK
OBSAHUJE
TÉMATA:

Štíhlá a funkční struktura
Pravidla sestavování výkonného týmu.

Komunikační strategie
Jak pracovat se základní kulturou firmy, jak ji

Marketing a PR

pochopit, vnímat, reagovat na ni a především
v ní pracovat.

Jak je důležitý interní marketing a interní komunikace při doručování výsledků? Když své
výsledky nekomunikujete a svému týmu neděláte
PR, jako kdybyste ve firmě neexistovali…

Doručování výsledků
formou pravidelné
komunikace a prezentací
Jak vydestilovat správně myšlenku pro danou cílovou skupinu tak, aby byla srozumitelná a obhájitelná pro různé cílové skupiny, jak tuto myšlenku
cílové skupině správně doručit.
Tipy a triky jak se připravit i na nečekané otázky
a být vždy dobře připraven - při prezentacích
i jindy.
Řeč těla při prezentacích i během jednání s lidmi

Kulturní vlivy a rozdíly,
co může být v pozadí
určitého typu komunikace
Psychodynamika leadershipu a skupin.
Co se skrývá za různými typy komunikace?
(Reasons behind action)
Výrazné typy osobností a jak s nimi pracovat; proč
je lidé následují.
Vedení lidí systémem “tlačit a táhnout“ (push and
pull) - zaměření na výsledek versus zaměření
na vztahy.
Autenticita v organizacích a jak sám zůstat
autentický v korporaci.

- co nás prozradí a jak přečíst druhé.

© Anderson Willinger | www.andersonwillinger.com

6.

VYTVÁŘEJTE VZTAHY, INOVUJTE, MOTIVUJTE.
Pracujte s týmem na zajištění pochopení společných cílů, budujte silné
vazby, věnujte lidem svůj čas. Nové lidi efektivně integrujte.

90 – 100
D N Í

KOMUNIKACE A PREZENTACE

Udělejte revizi spokojenosti svých lidí,
jejich cílů a entusiasmu k jejich dosažení.

BUDOVÁNÍ VZTAHŮ

VIDITELNÉ DORUČOVÁNÍ VÝSLEDKŮ,
SEBEPREZENTACE

Setkejte se s Vašim nadřízeným na úrovni “1 to 1”.
Získejte od něj zpětnou vazbu.
OVĚŘTE, ŽE VAŠE VÝSLEDKY POMÁHAJÍ VAŠEMU
NADŘÍZENÉMU BÝT ÚSPĚŠNÝM.

Zajistěte si interního mentora v rámci organizace, který bude
Vašim rádcem a dobrou zpětnou vazbou.
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6.
KOMUNIKUJTE,
V Y T VÁ Ř E J T E V Z TA H Y.
Z Í S K ÁV E J T E P O D P O R U
A SOUHLAS.
INOVUJTE A MOTIVUJTE.

BLOK
OBSAHUJE
TÉMATA:

Networking uvnitř
a vně společnosti
Budování dlouhodobých pevných vztahů a vazeb
v organizaci i mimo ni.
Získávání souhlasu a podpory ze všech směrů
komunikace - použití jednoduchých nástrojů
ke změně názorů kolegů i obchodních partnerů.
Práce s názorem jiných lidí a “cvičení“ schopností
s různými názory pracovat a měnit je.

Budování vztahů
Práce s názorem jiných lidí a “cvičení“ schopností
s různými názory pracovat a měnit je.
Práce s psychologickými nástroji tak, abyste
všem spolupracovníkům umožnili “zachování“
jejich tváře.
Nejlépe se dojednávají obchody s přáteli.
Nejlepší a nejdlouhodobější partnerství a přátelství vznikají v práci. Proto je tak důležité je
utvářet a budovat. Klinické předpoklady práce
s osobností člověka.
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Třeba i vy máte v týmu novou hvězdu.
Přihlašte ji do našeho programu 100 DAYS
a pomozte jí zazářit rychleji.

Anderson Willinger Group
Malé náměstí, Karlova 455/48
110 00 Praha 1
TEL: +420 222 718 491
info@andersonwillinger.com
www.andersonwillinger.com

