www.teisesvadovas.lt pasiūlymas

Mes žymiai sutaupome Klientų darbo laiko ir
resursų.

Kokią naudą Jums siūlome
jei JŪS

• Esate moderni bendrovė – tikite,
jog tinkama darbuotojų vadyba
didina našumą, gerina reputaciją
ir augina pelningumą.

MES
• Siūlome Jums inovatyvią paslaugą –
personalizuotą, bendrovei pagal jos
poreikius pritaikytą, šiuolaikinės
vadybos el. įrankį.
• Tai naujiena rinkoje – darbo teisės ir
personalo valdymo problemas
išspręsite, atsakymus į klausimus
gausite vos pora kompiuterio pelės
paspaudimų.

Už vieną 299 Eur kainą, Jūs ištisus metus:
I.

Naudositės vienos stipriausių verslo advokatų Lietuvoje JUREX

I.

paslaugomis;
II.

III.

IV.

Naudositės geriausių personalo valdymo konsultantų, tarp jų ir

Naudosite JUREX advokatų profesionaliai paruoštas dokumentų
formas;

II.

Būsite asmeniškai informuojami, vos tik šalyje priimami

„Grand Partners“, paslaugomis;

Bendrovei svarbūs darbo teisės, darbo apmokėjimo ir pan.

Naudositės JUREX specialiai paruoštu Darbo kodekso

pokyčiai: nuo įstatymų iki teismų sprendimų, nuo pareigų „Sodrai“

įgyvendinimo įmonėje planu – tai išsamiai numatyti veiksmai, ką

iki Darbo inspekcijai. Teisės informacijos centras „Infolex“ ir

ir po ko turite atlikti, su paruoštomis dokumentų formomis;

advokatai „JUREX“ visus metus rūpinsis, kad Jums neprasprūstų

Naudositės JUREX specialiai paruoštu GDPR (asmens duomenų

svarbi informacija – ją gausite jau sutvarkytą ir išaiškintą.

apsaugos reglamento) įgyvendinimo įmonėje planu – tai 12
žingsnių, ką turite atlikti iki š. m. gegužės pabaigos.

III.

Naudositės el. Darbo teisės žinynu, kurį sudarė „JUREX“ – visas
Darbo kodeksas, suprantamai išaiškintas ir su aktualiomis
nuorodomis, vienoje vietoje.

Įrankis padeda sutaupyti vadovo ir
profesionalų darbo laiko ir resursų:
• Klientui nereikia gaišti brangaus
laiko (pvz., internete ar valst.
įstaigose) ieškant atsakymų, kaip:
 Darbo kodeksą pritaikyti konkrečioje
situacijoje;
 Saugiai išspręsti konkrečią problemą nenusižengiant įstatymams, išvengiant teismų
ir baudų.

• Aprašote problemą
www.teisesvadovas.lt paskyroje ir per
2 d. dienas (ilgiausiai) gaunate
atsakymą.
 Personalizuotas konsultacijas teikia
advokatų kontoros „JUREX“, kuri yra
viena stipriausių Lietuvos darbo
teisėje, advokatai.

Konsultacijos pavyzdys

Konsultacijos pavyzdys

Įrankis padeda taupyti
administracijos darbo laiką
• Teisesvadovas.lt jau viskuo pasirūpinta – čia

• Klientui nereikia gaišti laiko
ruošiant dokumentus – nuo
darbo sutarčių iki darbo
apmokėjimo sistemos – ir dar
rūpintis, kaip juos pritaikyti
pagal naują Darbo kodeksą.

rasite virš 70 dokumentų šablonų,

atitinkančių naująjį DK. Tai viskas, ko reikia
bendrovės veiklai kasdien užtikrinti.
 Mes garantuojame kokybę – dokumentų formas

profesionaliai paruošė JUREX advokatai.
 Dokumentų bazė nuolat pildoma – Jei Klientui reikia
dokumento formos, kurios dar nėra teisesvadovas.lt
sistemoje, JUREX ją paruošia pagal pageidavimą.

Dokumentų formos pavyzdys
(Darbo apmokėjimo sistema,
3 ir 4 psl. iš 24)

Mūsų Klientų dažniausiai naudojamos
dokumentų formos
Darbo užmokestis:
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)

Pažyma apie darbo užmokestį
Prašymas pateikti pažymą apie darbo santykius
Prašymas mokėti darbo užmokestį vieną kartą per mėnesį
Darbo apmokėjimo sistema: Aprašas
Darbo apmokėjimo sistema: priedas „Pareigybių vertinimo
veiksnių lygiai“
Darbo apmokėjimo sistema: priedas „Darbo vietos (pareigybės)
vertinimo kortelė“
Darbo apmokėjimo sistema: priedas „Bazinio darbo užmokesčio
dydžių intervalai pagal pareigybių vertinimą“
Darbo apmokėjimo sistema: priedas „Atskirų darbuotojų grupių
bazinio darbo užmokesčio skalės“
Darbo apmokėjimo sistema: priedas „Darbo užmokestis ir
apmokėjimo sąlygos“
Prašymas DU mokėti vieną kartą per mėnesį

Kitos:
Darbuotojo rezultatų gerinimo planas
Išbandymo laikotarpio darbo rezultatų vertinimo išvada
ir įspėjimas apie atleidimą, esant nepatenkinamiems
išbandymo rezultatams
3) Pasiūlymas keisti darbo sutarties sąlygas
4) Pranešimas apie darbo sąlygas
5) Informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo
tvarka
6) Darbuotojų prašymų, susijusių su šeiminių
įsipareigojimų derinimu, nagrinėjimo tvarka
7) Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika
8) Lygių galimybių politika
9) Susitarimas dėl konfidencialios informacijos apsaugos
10) Nekonkuravimo susitarimai
11) Komercinių paslapčių sąrašas
12) Įsakymas dėl konfidencialios informacijos sąrašo
patvirtinimo
1)
2)

Už vieną kainą, visus metus naudokitės stipriausių
Lietuvoje PERSONALO VALDYMO konsultantų
paslaugomis:
Dirbame su „Grand Partners“
Jie padeda:
• Didinti darbuotojų efektyvumą – tai:










pasitenkinimas darbu
įsitraukimas
konfliktai ir bendradarbiavimas
vertybės
darbas komandoje
vidinė komunikacija ir susirinkimai
kompetencijų vertinimas
veiklos vertinimo pokalbis
ugdymas darbo vietoje ir talentai

Dirbame su eksperte Jurgita Bajoriūniene
Ji padeda:
• tarpusavyje suderinti skirtingas personalo
funkcijas ir valdymo procesus, kad jie
duotų pridėtinę vertę įmonės veiklos
rezultatui;
• optimaliai Jūsų įmonėje nustatyti
personalo procesų KPI;
• Įsivertinti, kaip Jūsų įmonėje veikia
veiklos valdymo sistemos.

Konsultacijos pavyzdys
(konsultuoja Arvydas Būda, „Grand Partners“)
Klientas klausė: Nuolat investuojame į darbuotojų ugdymą. Administracijos darbuotojai renkasi ir dalyvauja jiems aktualiuose seminaruose. Kai kurie aktyviai, o kai kurie jau
keletą metų iš eilės niekur nėra dalyvavę. Gamybos darbuotojams organizuojame kokius nors 1-2 dienų kursus kasmet. Tačiau jaučiame, kad darbuotojai nėra labai laimingi,
kai jie vyksta ir patys nelabai ieško galimybių. Kai siūlome kažką daryti kartu, nesusirenka grupės. Kaip išeiti iš šio „užburto rato“, kai nelabai aišku, ar apskritai mūsų
investicijos į ugdymą kam nors vertingos?
ATS. (įvadinė konsultacija, 1 etapas): Labai gražiai ir tiksliai situaciją pavadinote „užburtu ratu“.
„Užburtas ratas“ yra sistema, o sistemines problemas dera spręsti sistemiškai. Jeigu darbuotojai ugdomi atsitiktinai, pripuolamai, jeigu mokymų metu įgytos žinios ir įgūdžiai nėra
pritaikomi darbe, jeigu nėra palaikymo tokiam pritaikymui, ilgainiui darbuotojus nustoja „žavėti“ visokie mokymai, jie nebemato prasmės ir naudos.
Pasaulis senokai sukūrė civilizuotą sistemą, kuri padeda sėkmingai tvarkytis panašiose situacijose, o ir tuo pačiu mokymų pagalba motyvuoti darbuotojus dirbti efektyviau ir lengviau (bet
ne daugiau ir sunkiau):
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Pirmiausiai įmonės darbuotojai susitaria dėl reikalingų darbuotojams kompetencijų.
Vėliau kompetencijos vertinamos (labai tinka 360⁰ tyrimas).
Pagal vertinimo rezultatus kiekvienam darbuotojui sudaromas ugdymo planas.
Pagal planus parenkamai atitinkami geriausi mokymai.
Mokymo metu įgytos žinios taikomi darbe, lavinami nauji įgūdžiai.
Vėl vertinamos kompetencijos, kas parodo pokytį (į vieną ar kitą pusę), tokiu būdu įvertinat ir investicijas į mokymus.
Kompetencijų augimas vienaip ar kitaip atsispindi motyvacinėje darbuotojų sistemoje.
Vėl susitariama dėl reikalingų kompetencijų, nes po kurio laiko jau gali reikėti naujų, kai kurios jau gali būti nebe tokios aktualios.

Ir tada vėl kompetencijų ugdymo ratas sukasi, tik jau nebe iš naujo, o spirale aukštyn.
O kai darbuotojų kompetencijos auga, jie dirba efektyviau, greičiau, lengviau (ne sudėtingiau ir daugiau), tada neišvengiamai tai daro įtaką įmonės rezultatams (nebent įmonė nusprendžia,
kad didesni rezultatai jiems nereikalingi).

Pasitikrinkite, ar tinkamai taikote
naująjį DK savo įmonėje
•

Darbo kodekso įgyvendinimo planas – tai
interaktyvus įrankis, 13 konkrečių žingsnių. Išsamiai
ir konkrečiai suplanuota, ką ir po ko reikia atlikti, su
advokatų rekomendacijomis, formuluotėmis,
paruoštomis dokumentų formomis;

• Jį naudodami galėsite:
a) pasitikrinti, ar teisingai
įgyvendinate DK;
b) iškart ir nesunkiai įdiegti visus
DK reikalavimus;
c) lengvai nustatyti sritis, kuriose
dėl netinkamo DK taikymo
gresia baudos, ir jas ištaisyti.

DK įgyvendinimo plano „4 veiksmo“
pavyzdys

Ir tai - dar ne viskas...
• Mes Jus asmeniškai
informuosime apie
darbo teisinius, mokestinius,
vadybinius pokyčius:
 iš anksto, kad turėtumėte laiko
pasiruošti;
 profesionaliai išaiškinsime, kaip
prie jų prisitaikyti ir kur „pilkosios
zonos“, nurodysime rizikas.

• Pateiksime GDPR (asmens duomenų
apsaugos reglamento) įgyvendinimo
įmonėje planą:
 12 žingsnių, ką turite atlikti iki š. m. gegužės
pabaigos.
 Tokios temos, kaip „Tvarkomų asmens

duomenų auditas“, „Duomenų apsaugos
pareigūno skyrimas“, „Poveikio
duomenų apsaugai vertinimas“,
„Susitarimai su duomenų tvarkytojais“,
„Sutikimai (rinkodarai)“ ir kt.

Susisiekite ir mes papasakosime daugiau!
gabriele.vasiliauskaite@verslozinios.lt
Tel.: (8 5) 250 7121
www.teisesvadovas.lt

