Studiu de caz

FMCG
Outplacement colectiv - Închiderea unităţii de producţie
 Cifră de afaceri
 164 M€
 Număr de angajaţi
 460

 Obiective
 Acest jucător important al sectorului bunurilor de larg consum a selecţionat BPI group să sprijine
închiderea unităţii sale de producţie din Braşov. Proiectul de restructurare intervine în contextul
relocării activităţii într-o altă ţară.

 În consecinţă, întreg personalul este afectat de concedieri colective.
 Grupul îşi doreşte un proiect de repoziţionare profesională la cele mai înalte standarde de
calitate şi cu rezultate palpabile. BPI group oferă servcii de tranziţie în carieră pentru 460 din
foştii angajaţi ai companiei.

Învăţăminte
 Implementarea proiectului a fost
facilitată de calitatea comunicării în
intern. Adeziunea salariaţilor la
proiect a fost deosebită.

 Spriijinul total al Clientului pentru
reuşita proiectului este un factor
cheie de succes atât la lansarea
acestuia cât şi pent ru obţinerea
rezultatelor intermediare.

 Implicarea candidaţilor creşte

 Elemente cheie

 Domenii de expertiză

 Restructurare
 Outplacement

 Proiectul a beneficiat de spriinul factorului timp, întrucât procesul de închidere al fabricii s-a
făcut etapizat, iar candidaţii au putut beneficia din timp de sprijnul consultanţilor în tranziţia în
carieră.

 Proiectul a beneficiat de o implicare deosebită din partea echipei de proiect a clientului, ceea
ce sporeşte presiunea pentru o acompaniere calitativă şi obţinerea celor mai bune rezultate.

 BPI group a organizat multiple întâlniri de prezentare cu angajatori locali, dar şi cu firme de
recrutare potenţial interesate de oferta de candidaturi din portofoliul proiectului.

 Miza fundamentală a proiectului a fost legată de noile proiecte profesionale ale candidaţilor. În
lipsa unor informaţii relevante anterioare pierderii locului de muncă despre oferta de muncă pe
plan local, candidaţii şi-au clădit iniţial aşteptări disproporţionate.

 Pe tot parcurul proiectului, climatul social a rămas stabil, deşi considerat iniţial un factor major
de risc şi de presiune exercitată asupra angajatorului.
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şansele de succes ale proiectului.
Acest program de tranziţie în carieră
a obţinut rezultate excepţionale prin
prisma identificării de soluţii de
repoziţionare pentru aproape toţi
salariaţii implicaţi.

