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РЕАЛНИ КЛИЕНТИ. РЕАЛНИ РЕЗУЛТАТИ.

ВИЖ ТЯХНАТА УСПЕШНА ИСТОРИЯ

Казус Клиент

“Формиране на продуктивни 
взаимоотношения” в Солвей Соди АД

Компанията
“Солвей Соди” АД е един от най-големите заводи за производство на синтетична калцинирана сода в света. 
Калцинираната сода се използва основно за производството на стъкло, перилни препарати, в хартиената и в 
кожарската промишленост, в металургията. Около 90% от произведените от “Солвей Соди” продукти са предназначени 
за износ. “Солвей Соди” изпълнява амбициозна инвестиционна програма с цел  подобряване на производителността 
на труда, повишаване на качеството на продуктите и постигане на по-екологично производство. За “Солвей Соди” 
и дъщерните дружества работят над 900 души. В компанията вярват, че успехът на всяка организация зависи 
от хората, които работят за нея. За да следват успешно стратегията на “Солвей” за поддържане на лидерската 
позиция в производството на сода, в компанията се стремят винаги да осигуряват развитие за своите талантливи 
и мотивирани хора. 

Проектът
В анализа на резултатите от проучването на потребностите от обучение сред служителите в “Солвей Соди“ се 
установява нуждата за част от мениджърите и експерти от различни отдели от обучение за ефективно управление 
на междуличностните отношения. Обичайната практика предполага тези хора да бъдат включени в отворени 
обучения, но експертите от дирекция Човешки ресурси осъзнават ясно, че в този формат обучения участват хора 
от най-различни компании, което от една страна прави по-трудно адаптирането на програмата към конкретните 
потребности на всеки от участниците и особеностите на различните компании от различни бизнес сектори. От 
друга страна, поставени в група от  външни  хора от чужди компании, участниците са доста по-предпазливи в 
споделянето на конкретни казуси и проблемни ситуации, с които се сблъскват в ежедневната работа.  

Затова и от компанията решават, че далеч по-ефективен вариант би бил да се осигури тренинг програма специално 
за служителите от “Солвей Соди“, макар потенциалните участници  да са разнородна група от различни отдели и 
на различни позиции в компанията. 

Решението 
Консултантският екип на IN YOUR HANDS осъществява 
задълбочен анализ на спецификите и културата в организацията 
и разработва обучителна програма със специален фокус 
върху характерните проблемни ситуации и казуси, с които се 
сблъскват в работното си ежедневие участниците от “Солвей 
Соди“. В индивидуални разговори с участниците, както и 
с мениджмънта на отдел Човешки ресурси, бяха очертани 
няколко основни области за подобрение, които биват 
заложени в обучителната програма, сред които: намирането на ефективен баланс между агресивен или пасивен 
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стил на общуване; прилагането на продуктивен модел на комуникация с “трудните” хора в екипа; разпознаване и 
предотвратяване предпоставките за възникване на конфликт; как да казваме “Не” без да загубим одобрението и 
доверието на човека отсреща.

След всеки от модулите на обучителната програма бяха подготвени упражнения върху практически казуси, както и 
работа върху конкретни ситуации и случаи от практиката на самите участници. 

Резултатът 
Освен показателните над 95% удовлетвореност, всички участници в обучителната програма посочиха две нейни 
изключително силни страни: практическата ѝ приложимост и пълното ѝ персонализиране според ежедневието и 
културата на комуникация в “Солвей Соди“ от една страна, и от друга – възможността да работят заедно с колеги от 
други звена, за да осъзнаят всички гледни точки, касаещи комуникацията на организационно ниво като инструмент 
за изграждане на продуктивни взаимоотношения.  
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ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА
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взаимоотношения.“


