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Казус Клиент

Развитие на лидерството на 
всички нива в организацията Либхер Хаусгерете Марица

РАЗВИВАЙКИ ШИРОКО ПАРТНЬОРСТВО, IN YOUR HANDS ПОДПОМОГНА ВОДЕЩА ПРОИЗВОДСТВЕНА КОМПАНИЯ ДА ПОСТАВИ ЗДРАВИ ОСНОВИ 

ЗА РАЗВИТИЕТО НА ЛИДЕРСТВОТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА.

През 2012 г. мениджърския екип на Либхер, в който участваха и Красимир Кирков – директор “Човешки ресурси“ и Григор Ендрев – мениджър 

“Обучение и развитие“ в Либхер Хаусгерете Марица, избраха In Your Hands да реализира дългосрочна и многопластова Мениджърска 

академия с всички управленски нива в организацията. В началото нито една от страните не предполагаше за всички посоки, в които това 

партньорство ще поеме през годините, но с времето взаимоотношенията се изградиха и доверието между двете компании помогна много 

за съвместното им развитие. 

Либхер избра да работи с In Your Hands по три причини: тренерския и консултантския екип, съдържанието на програмите и методологията 

на поднасяне на обученията. Първоначално консултантите на In Your Hands отделиха време да се запознаят със специфичните управленски 

изисквания на Либхер, структурата и работния процес, за да могат да установят всички необходими лидерски характеристики, нужни за 

успех в компанията. Мениджърският екип на Либхер оцени високо предложеното съдържание, практичните теми и модели и най-вече 

факта, че програмите ще бъдат напълно персонализирани според изискванията на Либхер. Не на последно място, за Либхер беше важна и 

методологията на обучение, предлагана от In Your Hands, а именно ученето чрез преживяване на база бизнес симулации и поведенчески 

програми, утвърдени и използвани за лидерски обучения в над 50 държави в целия свят. С тяхна помощ модулите в Академията станаха 

изключително интерактивни, ангажиращи и запомнящи се за участниците.  

ПЕРСОНАЛИЗИРАНЕ СПОРЕД СПЕЦИФИЧНИТЕ НУЖДИ

Съдържанието на Академията беше така създадено, че да отразява спецификите на 4 различни управленски нива - ръководители на екипи, 

сменни ръководители, ръководители в администрацията, ръководители на отдeли (висш мениджмънт). Програмата беше разработена така, 

че в рамките на 3 години да бъде възможно да се изгради лидерски екип, отговарящ на изискванията на глобалния компетентностен модел 

на Либхер, като същевременно са спазени индивидуалните изисквания за различните нива на управление. Всеки модул в Академията беше 

съобразен с очакваните от всяко мениджърско ниво степени на проявление на отделните компетенции от модела на Либхер, като знанията, 

уменията и нагласите бяха изграждани интегрирано и изцяло адаптирано според целевата група. 

УСТАНОВЯВАНЕ НА ОБЩ ЕЗИК И СПОДЕЛЕНИ ПРАКТИКИ

Една от основните цели на Академията беше да установи общ език между отделните лидерски нива в Либхер. Това е ключов елемент за 

изграждане на устойчива корпоративна култура, основана на споделени мениджърски практики във всички звена на една организация. От 

една страна, това се постига чрез детайлното запознаване на тренерите с работния процес, основните термини и специфичния ежедневен 

жаргон, които след това умело се преплитат в обучителните програми. От друга страна, In Your Hands има уникалното предимство да 

използва метафорите от своите програми, които да предадат еднакво значение на едни и същи поведения или ситуации в работния процес 

и са подходящи за хора от различни звена в организацията. Според Григор Ендрев “симулациите на In Your Hands по ангажиращ и елегантен 

начин позволяват да се постигне споделено разбиране между мениджърите в Либхер за определени лидерски модели на поведение, само 

при споменаването на дадена ключова метафора от симулация, в която всички те са участвали.“ 

УВЕЛИЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА 

Либхер като компания се фокусира изключително много върху повишаване ангажираността на служители, която обикновено се влияе 

от управленския стил и нивото на лидерство в организацията, възможността за личностното и професионално развитие, наградите и 
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поощренията, както и цялостната организационната култура и ценности. Освен в Мениджърската Академия, през годините In Your Hands се 

включи и в още няколко инициативи на Либхер в посока изграждане на култура на комуникация и сътрудничество във всички производствени 

звена, както и в годишните срещи на търговския отдел, които целяха постигане на висока степен на ангажираност на всички звена, 

свързани по веригата на пред и следпродажбено обслужване на клиентите. 

И въпреки че трудно може да бъде изолиран ефектът от дадена серия обучения, Красимир Кирков отчита, че в предизвикателните за 

икономиката на България години и при все по-изискващия пазар на труда в региона, Либхер успява да задържи своите ключови служители 

и лидерски екип. Едни от основните причини за този успех, който той отчита, са непрестанните инициативи на компанията в развитието както 

на настоящите, така и на бъдещите кадри и лидери.

Компанията осигурява около 40 часа за обучение на година на всеки свой служител, което е значителна инвестиция и ясен показател 

за важността, която Либхер придава на обучението. Самото то се възприема като инструмент за гарантиране на висока ангажираност, 

подобрено представяне и устойчива организационна култура. За нас е чест, че част от темите бяха предоставени за провеждане на In Your 

Hands – партньор на Либхер в това продължително пътуване.

СИЛНО ЛИДЕРСКО ПРИСЪСТВИЕ

Григор Ендрев, който е ангажиран с целия процес по развитие на лидерите в организацията, отчетливо наблюдава увеличаване на 

отговорността на мениджърите към развитието на хората в организацията и все по-силна подкрепа към HR практиките и инициативите 

в тази посока: “Причината през 2012 година да включим нашите лидери в такава дългосрочна Мениджърска академия беше разбирането 

на повечето мениджъри, че тяхната работа е да се грижат за бизнеса, а работа на отдела по човешки ресурси е да се грижи за хората. 

След толкова инициативи, които реализирахме през годините, мога да кажа, че тяхното израстване като лидери се вижда много ясно в 

осъзнаването, че и двата аспекта на бизнеса – хората и процесите, са тяхна отговорност и то с равен приоритет.“ 

“Лидерите в Либхер разбраха, че ефективното управление на хората в техните екипи им носи значително по-добри резултати. След толкова 

вътрешни и външни обучителни проекти, в които бяха включени те през годините, мога да кажа с увереност, че сега те са много по-

подготвени да идентифицират проблемни области и да създадат бързо план за справяне с тях, работейки с хората си по тяхното ефективно 

отстраняване, добавя Ендрев.

РАЗВИВАЩО СЕ ПАРТНьОРСТВО

Това е и причината Либхер да продължава да инвестира толкова в развитието на своите мениджъри и служители, като In Your Hands 

е ценен партньор в тези начинания. Освен Мениджърската академия, през годините In Your Hands реализира и множество проекти за 

оценка на компетенциите и личностно профилиране на мениджърите, конферентни програми, търговски програми, проекти за подобряване 

координацията и комуникацията в производствения процес. Включи се още в програми за подпомагане на работните екипи, ангажирани с 

подобряването на различни дейности в организацията, работейки с тях по развиването на набор от техники за идентифициране на проблеми 

и намиране на решения.

“Сега, когато имаме стабилна основа, ние търсим нови насоки, в които да развием партньорството си с In Your Hands, като развитието 

на нашите таланти, работата по проекти, иновативността и изграждането на солидно бизнес мислене. Уверен съм, че това ще бъдат 

изключително вълнуващи предизвикателства и за двете компании“.

ОЦЕНКА ОТ КЛИЕНТА

“Сега, когато имаме стабилна основа, ние търсим нови насоки, в които 

да развием партньорството си с In Your Hands, като развитието на 

нашите таланти, работата по проекти, иновативността и изграждането 

на солидно бизнес мислене. Уверен съм, че това ще бъдат изключително 

вълнуващи предизвикателства и за двете компании“


