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CHARAKTERYSTYKA FIRMY 

 

OPIS PRZYPADKU:  
 

 
 
 

Zatrudnienie: + 130 Rok założenia: 2011 

Działalność: Usługi z zakresu kontroli 
ruchu lotniczego 

Własność: Ferrovial Services and NATS 

Lokalizacja: Hiszpania 
  

 

WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY 
Pracownicy traktowani są jako strategiczna wartość 

FerroNATS, dlatego rozwój profesjonalny kadry jest jednym z 

filarów firmy. Dlatego też, od momentu powstania w 2011 r. 

firma FerroNATS wdraża praktyki z zakresu HPWP. Oto 

przykłady programów z zakresu zarządzania zasobami 

ludzkimi skierowanych do pracowników: 

Ścieżka kariery 

Pracownicy FerroNATS mają wytyczone ścieżki 

profesjonalnego rozwoju, które umożliwiają im rozpoznanie 

własnej sytuacji i skupienie się na rozwoju kompetencji w 

obszarze zgodnym z warunkami firmy. Ścieżkę kariery 

zaprezentowano poniżej: 
 

 

Awans pracowników już zatrudnionych w firmie jest jednym 

z najważniejszych mechanizmów stosowanych przez 

FerroNATS w zarządzaniu talentami, mającym na celu  

zatrzymać ich w organizacji. 

Firma informuje swoich pracowników o możliwościach 

szkoleniowych i rozwoju kariery oraz motywuje ich w 

osiąganiu nowych celów zawodowych. 

Poprzez stosowanie selekcji wewnętrznej FerroNATS zachęca 

swoich pracowników do uczestnictwa we wszystkich 

procesach selekcyjnych w firmie i tym samym promuje rozwój 

profesjonalny zespołów. 

Programy rozwoju indywidualnego 

Od 2014 r. w FerroNATS prowadzone są Programy Rozwoju 

Indywidualnego. W realizację tych programów zaangażowane 

są działy: zasobów ludzkich, operacyjny i szkoleniowy oraz 

kierownicy każdej jednostki. 

Wspomniany zespół jest odpowiedzialny za wybór osób 

uczestniczących w programie. Decyzje o zakwalifikowaniu do 

programu podejmowane są w oparciu o ocenę wyników i 

potencjału każdego pracownika, a preferowane są osoby o 

różnorodnych umiejętnościach. Następnie uczestnicy 

poddawani są ocenie kompetencji z użyciem techniki 

Aassesment Centre, która jest prowadzona przez specjalistów 

zewnętrznych. Umożliwia to zidentyfikowanie mocnych stron 

każdego uczestnika oraz obszarów wymagających 

doskonalenia. Wykorzystując taką ocenę i posiadając pełną 

wiedzę o kompetencjach pracowników, Dział ds. Zasobów 

Ludzkich może zaprojektować indywidualne ścieżki rozwoju. 

Indywidualne plany rozwoju obejmują szkolenia na 

Uniwersytecie Ferrovial, sesje coachingowe, programy 

mentoringowe oraz możliwość zdobycia doświadczenia 

zawodowego w innych działach firmy. 

Programy rotacji pracowników FerroNATS 

W 2016 rozpoczęto program rotacji pracowników FerroNATS, 

dzięki czemu pracownicy wieży kontrolnej i personel biura są 

wspierani w okresie od jednego do sześciu miesięcy przez 

Ferrovial Services lub NATS poprzez wzmocnienie personalne 

zespołu. 

Celem tego programu jest promocja rozwoju pracowników, 

umożliwiającego zdobycie nowej wiedzy i umiejętności, 

budowanie kultury pracy zespołowej, budowanie relacji 

między pracownikami firmy i jej partnerami, zachęcanie do 

dzielenia się wiedzą, dążenie do doskonałości zawodowej 

oraz wzmocnienie sieci współpracy. 

Korzystanie z programu stanowi doskonałą okazję do rozwoju 

zawodowego, zwiększenia wiedzy i poprawy umiejętności, 

doświadczenia nowych kultur i różnych sposobów pracy, 

poprawy relacji wśród pracowników, daje możliwość pracy 

nad wymagającymi projektami i zdobycia międzynarodowego 

doświadczenia. 

Program rotacji pracowników FerroNATS przyczynia się 

również do sukcesu firmy poprzez umożliwienie transferu 

wiedzy i rozwoju zawodowego pracowników. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

  

 

w w w. h i p a i r. e u 

KORZYŚCI 
Korzyści z tego rodzaju programów są dwustronne 

i dotyczą zarówno pracowników jak i firmy: 

 Poprawa motywacji pracowników 

 Poprawa zaangażowania organizacyjnego pracowników 

 Poprawa warunków pracy i wzajemnych relacji 

między pracownikami  

 Zmniejszenie rotacji pracowników 

 Wzost profesjonalizmu pracwników na 

poszczególnych stanowiskach pracy 

 
REALIZACJA 
Kierownictwo firmy jest świadome znaczenia tego 

rodzaju inicjatyw i dążąc do zwiększenia satysfakcji oraz 

zaangażowania pracowników aktywnie wspiera takie 

inicjatywy. Zaangażowanie zarówno pracowników, jak i 

kierownictwa jest kluczem do obecnego i przyszłego 

rozwoju HPWP w firmie. 

MOTYWACJA 
Wszystkie wysoce efektywne praktyki pracy wprowadzone 

przez FerroNATS są bardzo dobrze przyjmowane przez 

pracowników. Doceniają oni starania firmy w 

przygotowaniu dla nich atrakcyjnej oferty programów 

rozwojowych i dlatego aktywnie w nich uczestniczą. 

Zaangażowanie i zainteresowanie rozwojem zawodowym 

pracowników są widoczne w codziennej  działalności 

FerroNATS i przynosi korzyści zarówno firmie, jak i samym 

pracownikom. 
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