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Komunikacja 

wewnętrzna 

Zaangażowanie 

pracowników 

“Jeśli podstawowe zadania są wykonywane 

przez Dyrektora Generalnego, jak ja mam 

ich nie wykonać?” José Luis Parra-Project Manager 

 

Utrzymanie 

pracowników 

“Wielu byłych studentów GTA jest obecnie 

instruktorami w naszej firmie, ponieważ 

zachwycili się naszym sposobem pracy i 

postanowili w nim uczestniczyć” 

www.hipair.eu        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WYSOCE EFEKTYWNE 

PRAKTYKI PRACY  
 

Global Training Aviation wdrożył trzy główne, 
wysoce efektywne praktyki pracy:  

❖  Zespół GTA:  
Jednym z filarów Global Training Aviation jest 
komunikacja między pracownikami. Skuteczna 

komunikacja możliwa jest dzięki sieci informacyjnej, 
która łączy wszystkich pracowników i przyczynia się 
do tego, aby pracownik czuł się zaangażowany 

nawet w okolicznościach, które 
nie wiążą się z jego głównym 
obszarem odpowiedzialności. 

GTA opiera się na maksymalnym 
zaangażowaniu 
pracowników, co 

czyni je częścią 
działań i zadań 
firmy. Wdrażany jest 

na wszystkich 
stanowiskach, dzięki czemu nawet dyrektor 
wykonawczy może realizować podstawowe, 

techniczne zadania projektowe. 

Innym kluczowym aspektem GTA Team jest 

zupełne poleganie na kwalifikacjach pracowników. 

Firma przydziela nowe zadania i obowiązki 

pracownikom, którzy nigdy wcześniej ich nie 

wykonywali. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❖ Personal & Direct Contact: 

Jednym z kluczowych sukcesu Global Training 

Aviation jest zaangażowanie wszystkich 

pracowników na rzecz klientów. GTA koncentruje 

się na budowaniu osobistych relacji z klientami 

komunikującymi się z określonymi osobami, a nie z 

działami. Bezpośredni kontakt z pracownikami 

umożliwia klientom zewnętrznym Firmy dostrzec ich 

olbrzymią pasję i profesionalizm. Taki osobisty i 

bezpośredni kontakt z klientami sprawia, że 

pracownik czuje się przydatny poza technicznym i 

biurokratycznym otoczeniem. 

 

❖ Doskonałość szkoleń:  
Global Training Aviation oferuje bardziej 
efektywne szkolenia poprzez wzmocnienie 

emocjonalnego i osobistego 

aspektu nauczania. 
Jednocześnie GTA wyróżnia się 
doskonałością technologiczną, 

co znajduje odzwierciedlenie w 
jego działalności: 

➢ Wszyscy instruktorzy zatrudnieni są w liniach 

lotniczych, dzielą się i przekazują swoją pasję 

do tego, o czym uczą.  

➢ Firma zawsze korzysta z e-learningu i CBTs przy 

wsparciu instruktora. 

➢ Podczas kształcenia stosowane są 

niestandardowe sposoby w celu identyfikacji 

i przewidywania ewentualnych problemów 

związanych z nauką.  

➢ W trakcie procesu szkolenia każdy instruktor 

otrzymuje od poprzedniego instruktora osobisty 

raport o uczestniku szkolenia. Pozwala to 

poznać jego mocne i słabe strony.  

➢ Harmonogram szkoleń dostosowany jest do 

wielokulturowości studentów GTA, tworząc 

"szyty na miarę" proces szkoleniowy.  

WDROŻENIE 

Dla stworzenia możliwie najlepszej 
komunikacji między pracownikami, firma GTA 

korzysta z obiektów mających nieliczne tylko 
ściany działowe, ale posiadających otwarte 
przestrzenie, w których pracownicy wspólnie 

przebywają i wykonują swoją pracę. Poza tym 
promowany jest program motywacyjny 
określany jako "NO LIMITS", zachęcający do 

indywidualnego rozwoju zawodowego 
wewnątrz firmy. 

Dodatkowo, GTA skupia swoje wysiłki na 
doraźnych szkoleniach potrzebnych 

pracownikom otrzymującym nowe zadania i 
obowiązki. 

Ponadto, pracownicy nagradzani są za 
wykonaną pracę, gdy GTA odnotowuje zyski, 

otrzymują oni dodatkowe wynagrodzenia (w 
formie finansowej lub posiłków firmowych, 
itp.). Natomiast w okresie słabszych wyników 

ekonomicznych, oszczędności czynione są w 
pierwszej kolejności na wysokich stanowiska. 

Elastyczne warunki pracy to podstawa w 
Global Training Aviation. Obejmują one 

elastyczne harmonogramy pracy 
umożliwiające elastyczne wyjścia a także 
korzystanie z "dni wolnych". 

OPIS PRZYPADKU: Global Training & Aviation MOTYWACJA 

 
Szkoleniowcy i cały personel są w pełni zaangażowani w zwiększaniu 
zadowolenia klientów i sukces osób uczestniczących w szkoleniach. 
Aby skutecznie stawić czoła obciążeniom pracy, szczególnie w 
okresach szczytowych oraz sytuacjach kryzysowych, Global Training 
Aviation buduje motywację pracowników poprzez doskonalenie 
organizacji i podziału pracy. 
Pracownicy i menedżerowie przesiąknięci kulturą organizacji, 
przekazują ją natychmiast każdemu nowemu pracownikowi. W 
firmie wszyscy podzielają pogląd, że o rzeczywistej wartości 
pracownika stanowi jego zdolność do wnoszenia wkładu w 
organizację wykraczająca poza jego kwalifikacje akademickie. 

KORZYŚCI 

Udział w “GTA Team” sprawia, że pracownik czuje się 
komfortowo i jest efektywny. Udział tych zespołów w całej 

działalności firmy pozwala na pokrycie kosztów finansowania 
zewnętrznego związanego z konkretnymi i nietypowymi 
zadaniami.  

Osobisty i bezpośredni kontakt z pracownikiem sprawia, że 

klient zazwyczaj kupuje więcej (zyski). To docenienie przez 
klientów znajduje odzwierciedlenie zarówno w badaniach 
ankietowych, jak i w wysokim wzroście liczby klientów, którzy 
zostali nimi dzięki osobistej rekomendacji absolwentów. 

Doskonałość oferowana w szkoleniach GTA sprawiła, że firma 

jest jedną z najbardziej konkurencyjnych w tej branży. 

Obecnie udział w rynku Global Training Aviation 

systematycznie się zwiększa.  

 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
           

Wielkość: + 150 pracowników           

 

        Rok założenia:  2002 

Lokalizacja: Hiszpania i Indonezja Roczne przychody:    Ponad 105 milionów euro (€) 

Działalność: Rozwiązania szkoleniowe w sektorze 
lotniczym 

              Właściciel:          Prywatne/Publiczne/mieszane 

      

 
 


