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Co znajdziesz w poniższej prezentacji?

O Sii

Oferta – One-stop shop

Centra Kompetencyjne Sii

Oferta

Nasze mocne strony

Szczegółowa oferta

Spis treści:

Referencje

Kontakt
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Sii – największy dostawca usług doradztwa technologicznego, transformacji cyfrowej, BPO i 
inżynieryjnych w Polsce

300 mln euro przychodu

Stabilność finansowa

Założenie firmy 

2006
Udziałowcy: Sii France = 70%, 
Gregoire Nitot (Założyciel i Prezes Sii Poland) = 30%

oddziałów 
w największych 
polskich miastach 

15

7 500
Pracowników

Zobacz, kim jesteśmy
Obejrzyj video

https://www.youtube.com/watch?v=8V1aqsWfNoU
https://www.youtube.com/watch?v=822oh_clZvg
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Oferta – One-stop shop
Wszystkie usługi dostarczane przez jedną firmę

Usługi cyfrowe

Rozwój i utrzymanie 
oprogramowania

Systemy wbudowane

Service Desk i wsparcie użytkownika

Oprogramowanie dla biznesu: Adobe, 
Atlassian, Dynamics 365, Genesys Contact
Center, Google Workspace, Microsoft 365,
Salesforce, SAP, ServiceNow

Outsourcing procesów 
biznesowych

Szkolenia
Inżynieria elektryczna i 

mechaniczna

Usługi testowe i kontrola 
jakości

Infrastruktura IT i 
rozwiązania chmurowe

(AWS, Azure)

Doradztwo biznesowe, kadry i płace, HR i 
rekrutacja, marketing

Cyberbezpieczeństwo 

Dane i analityka

KLIENT

Account Executive

Sztuczna inteligencja



5www.sii.pl

Centra Kompetencyjne Sii

Data & 
Analytics

E-Commerce &
Customer ExperienceDigital Dynamics 365

Testing

Engineering

Embedded

SAP

Cybersecurity

Training

Agile 
& Atlassian

Salesforce

Microsoft 365

ServiceNow

Project
ManagementIT Operations

Business Advisory 
& BPO

Google

Artificial 

Intelligence
Contact Center



6www.sii.pl

Audyty i rekomendacje 
odnośnie procesów

Wdrażanie
rozwiązań

Automatyzacja 
i digitalizacja 

• Analiza stanu obecnego 

• Mapowanie procesów 

biznesowych 

• Rekomendacje zmian 

• Projektowanie stanu docelowego 

• Warsztaty i sesje konsultingowe

• Przygotowanie procedur, 

instrukcji, narzędzi, dokumentacji 

• Dostarczanie materiałów 

komunikacyjnych i promocyjnych 

• Szkolenia i sesje eksperckie

• Monitorowanie efektów 

wdrożenia

• Opracowanie uzasadnienia 

biznesowego

• Analiza systemowo-biznesowa 

• Opracowanie wymagań 

funkcjonalnych 

• Wdrożenie narzędzi 

• Opieka powdrożeniowa 

ZAKRES USŁUG

Kompleksowa oferta
Pomoc i wsparcie we wszystkich kluczowych obszarach
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Sii - usługi doradztwa biznesowego
Dlaczego my? 

Benefity 

• Mamy doświadczenie w tworzeniu 
produktów dla organizacji o różnej 
dynamice wzrostu 

• Współpracujemy z wieloma sektorami 
dzięki czemu mamy doświadczenie z 
różnych sektorów, nie tylko z branży IT

One-stop shop

Doświadczenie 

• Modele rozliczeń według stawek 
godzinowych, dziennych lub miesięcznych.

• Rekomendacja odpowiedniej konfiguracji 
usług.

• Sesje konsultacyjne prowadzone są przez 
kierownictwo wyższego szczebla 
zaangażowane w rozwój biznesu Sii 

• Eksperci dostępni "na żądanie".

Optymalizacja kosztów 

Zespół ekspertów 

• Jedyny w Polsce one-stop-shop – od audytu 
przez zaprojektowanie i wdrożenie 
procesu/programu po jego automatyzację 
przy użyciu najnowocześniejszych narzędzi
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Dedykowane rozwiązania w obszarze HR

HR
Diagnoza FRIS® - budowanie 
i rozwijanie efektywnych 
zespołów

Analiza i prognozowanie rotacji 

Analityka w HR

Programy wspierania pracowników 
(CSR, wolontariat)

Reskilling i programy 
rozwojowe

Komunikacja wewnętrzna 

Modele kompetencji 

Onboarding

Ścieżki karier 

Relokacja i zatrudnianie 
obcokrajowców

Program poleceń 

Programy mentoringowe 
dla menadżerów
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Relokacja i zatrudnienie obcokrajowców 

Jak Sii może 

wesprzeć 

klienta?

Analiza konkretnego przypadku w celu 
optymalizacji procesu legalizacji pobytu

Wskazanie miejsc do pozyskiwania 
niezbędnej dokumentacji

Szkolenia, doraźne konsultacje

Wsparcie i kontakt z urzędami

Ułatwienia relokacyjne (asysta agenta 
nieruchomości, kursy językowe) 
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Grywalizacja programu poleceń 

Program poleceń 

Rekomendacje to najskuteczniejsze 
źródło rekrutacji.

Możliwość polecenia znajomego do 
konkretnej oferty pracy 

Integracja ze stroną www 

Uwzględnienie wszystkich wymaganych zgód 
oraz polityki prywatności 

Funkcjonalności programu poleceń opracowanego przez Sii

Follow-up dla polecających i grywalizacja jako 
sposób na motywację pracowników
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Grywalizacja 
programu poleceń 

Grywalizacja 
programu poleceń 

Grywalizacja 
programu poleceń 

Grywalizacja 
programu poleceń 

Grywalizacja 
programu poleceń 

Onboarding

Skrócenie i podniesienie 

efektywności wdrożenia

Szybsza adaptacja 

pracownika

Uniknięcie przestojów 

spowodowanych brakami 

kadrowymi

Optymalizacja kosztów 

rekrutacji poprzez 

zmniejszenie rotacji

Twoje benefity:

Analiza stanu 
obecnego 

Stworzenie 
harmonogramu,

regulaminu, planu 
zasad oraz procedur

Przygotowanie 
komunikacji 
wewnętrznej 

Opracowanie treści 
materiałów 

szkoleniowych/instru
ktażowych 

Kompleksowe
przygotowanie 
i zarządzanie

procesem
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Grywalizacja programu poleceń 

Onboarding
Przykładowe narzędzia

Grywalizacja programu poleceń 

Grywalizacja programu poleceń Grywalizacja programu poleceń 

E-learning platform Pierwsze kroki w Sii zakładka
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Zdefiniowane i opisane kluczowe 
kompetencje w organizacji

Stanowiska połączone z zestawem 
wymaganych kompetencji 

Wskazówki rozwojowe dla pracowników 
i menadżerów

Guidebook dla menadżerów przedstawiający 
zastosowanie i wykorzystanie modelu w praktyce 

v

Co otrzymujesz:

Model kompetencji 

Model kompetencji pozwala zdefiniować i zarządzać kompetencjami 
w organizacji. Dzięki wdrożonemu procesowi możesz podnosić 
jakość zarządzania i planować dalsze działania HR-owe takie jak:

• ocenę pracowników 

• ścieżki kariery 

• definiowanie potrzeb szkoleniowych.  

OCZEKIWANE OCENA

Motywacja

Niezależność

Komunikacja

Tworzenie efektywnej 
organizacji

Zorientowanie na 
biznes

Budowanie
I rozwój relacji

Organizacja pracy 
własnej

Wpływ na innych
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Ścieżki karier

Ścieżki karier to zdefiniowane możliwości rozwoju dla pracowników. 

Mapa stanowisk zawierająca wykaz ról wraz z kryteriami do spełnienia

Karty opisu stanowisk 

Graficzne przedstawienie procesu w formie one pagera

Podręcznik dla menadżerów wyjaśniający funkcjonowanie 
i zastosowanie procesu 

Procedury opisujące zasady awansu 

Co otrzymujesz:

Grywalizacja programu poleceń 

Twoje benefity:

Zatrzymanie doświadczonych 
pracowników 

Zmniejszenie rotacji 

Zwiększenie efektywności zespołów 
poprzez jasno określone możliwości 
dalszego rozwoju

Zwiększenie zaangażowania pracowników
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Program mentoringowy

Program mentoringowy to sposób na transfer wiedzy między pracownikami.

Zaprojektowanie programu 

Zobrazowanie procesu za pomocą przejrzystych grafik 

Opracowanie zasad programu

Dostarczenie treści i materiałów szkoleniowych 

Komunikacja wewnętrzna 

Grywalizacja programu poleceń 

Twoje benefity:

Co otrzymujesz:

wydajniejsza praca liderów

Integracja liderów z różnych 
działów/lokalizacji

Wzmocnienie społeczności

Ograniczenie silosów 
kompetencyjnych
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Reskilling i programy rozwojowe 

Programy rozwojowe pozwalają na zdobywanie i podnoszenie umiejętności i 
kwalifikacji pracowników firmy. 

Rozwój pracownika w oparciu o jego predyspozycje i talenty 

Umożliwienie pracownikom całkowitej zmiany ścieżki zawodowej 

Zatrudnianie do zespołu sprawdzonych osób 

Zapełnianie otwartych wakatów kandydatami z wewnątrz organizacji 

Kształtowanie przyszłej kadry menadżerskiej

Twoje benefity:
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Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Komunikacja wewnętrzna

Komunikacja wewnętrzna wymaga wyboru odpowiedniego narzędzia do komunikacji i opracowania treści 
dopasowanej do poszczególnych formatów.

Procedury Newsletter Video Intranet

Nasze przykładowe narzędzia:

https://www.youtube.com/watch?v=8V1aqsWfNoU&t=1s&ab_channel=SiiPoland
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Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Grywalizacja programu 
poleceń 

Komunikacja zewnętrzna i Employer Branding

W komunikacji zewnętrznej, bardzo ważne są nie tylko różnorodne narzędzia i odpowiednie formaty, ale przede 
wszystkim ich dostosowanie do potrzeb poszczególnych grup odbiorców i celu przekazu. 

Nasze przykładowe komunikaty:
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DIAGNOZA FRIS® - budowanie i rozwijanie efektywnych zespołów

Informacja na temat 
sposobu myślenia i działania 

członków zespołu 

Poznanie i wytyczne dotyczące 
komunikacji dla poszczególnych 

typów osobowości 

Indywidualna 
konsultacja wyników 

Raport ze wskazówkami dla całego 
zespołu oraz przełożonego 
(potencjał zespołu, komunikacja 
w zespole, rekomendacje) 

Twoje benefity:

Wiedza o stylu pracy, metodach 
działania i sposobach komunikacji 
Twoich pracowników 

Lepsza współpraca w zespole
Wzrost efektywności 
działania i skuteczności 
w realizacji celów
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Programy wspierania pracowników (ESG i CSR) 

Dedykowane programy odpowiadające misji i wartościom 

firmy to narzędzia do budowania zaangażowania 

pracowników i zwiększania ich satysfakcji.

Koncepcja i założenia programu 

Stworzenie procesu od A do Z 

Komunikacja i promocja

Wdrożenie narzędzia do zarządzania programem 

Co otrzymujesz:
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Narzędzia analityczne
HR dashboard

Pulpity nawigacyjne wydajności w czasie rzeczywistym umożliwiają menedżerom i kontrolerom biznesowym 
monitorowanie wydajności oraz wskaźników KPI „miękkich” działów i procesów. 

Koszt HR na jednego pracownika 

Koszt back-office na jednego pracownika 

Wskaźniki SLA

Poziom rotacji 

Poziom satysfakcji pracownika 

Oraz wiele innych!

Przykładowe informacje:

System BI agreguje dane z różnych systemów wewnętrznych i źródeł.
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Narzędzia analityczne
Employee Retention Tool

Employee Retention Tool to narzędzie do analizy oraz przewidywania rotacji pomagające zaplanować działania 
strategiczne w oparciu o szczegółowe dane. 

Skuteczne planowanie sukcesji 

Zachowanie ciągłości pracy zespołów bez szkody dla biznesu 

Planowanie rekrutacji w oparciu o konkretne liczby 

Analiza i weryfikacja skuteczność wdrażanych rozwiązań 

Co otrzymujesz:

Twoje benefity:

Poznanie skuteczności 
wdrażanych rozwiązań HR

Zdefiniowanie obszarów 
wymagających poprawy

Zapewnienie płynności 
pracy



23www.sii.pl

Wybrani klienci
Zaufali nam

Dostarczamy usługi dla wiodących firm z polski i z zagranicy
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Przykładowe realizacje

Nazwa projektu

Wdrożenie kart opisów stanowisk, modelu kompetencji, oraz wartościowanie stanowisk dla Centrum e-Zdrowia 

Wsparcie w relokacji I zatrudnianiu obcokrajowców dla firmy Playsoft

Wdrożenie modelu kompetencji i skonstruowanie ścieżek karier dla Intrum

Program rozwojowy obejmujący całą organizację wprowadzający zasady efektywnej współpracy w zespołach

https://sii.pl/case-study/wdrozenie-modelu-kompetencji-i-kart-opisu-stanowisk/
https://sii.pl/case-study/wsparcie-w-relokacji-i-zatrudnianiu-obcokrajowcow/
https://sii.pl/case-study/sciezki-karier-dla-call-center/
https://sii.pl/case-study/program-rozwojowy-efektywna-wspolpraca/
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Presentation overview:

Skontaktuj się z nami

Grzegorz Osman
Business Development Manager

Możemy wesprzeć Twoją firmę na wiele sposobów. Wspólnie znajdźmy najlepszy z nich.

Zeskanuj kod QR i dodaj
mnie do listy kontaktów!

+48 882 906 148

grzegorz.osman@sii.pl

Twój dedykowany kontakt biznesowy

mailto:kszczuka@sii.pl

