Customer Journey Map
Bożena Murawska
Wiek: 48 lat
Miejsce zamieszkania: Wrocław
Zawód: HR

Bożena pracuje od 15 lat na stanowisku HR w dużej firmie z branży usługowej, która zatrudnia ponad 400 osób.
Organizuje wiele szkoleń różnego typu dla pracowników. Jest osobą zorganizowaną i systematyczną, czasem
jednak żeby zaoszczędzić czas korzysta ze sprawdzonych rozwiązań szczególnie w kontekście szkoleń. Nie lubi
marnować czasu na szukanie informacji czy filtrowaniu firm, które mają prowadzić szkolenia. Brakuje jej
narzędzia pozwalającego na zebranie wszystkich specjalistów, czy firm w jednym miejscu. To pozwoliłoby jej na
sprawniejsze działanie i na zaoszczędzenie czasu.

Oczekiwania: Uproszczenie systemu wyszukiwania szkoleń, możliwość zebrania specjalistów lub firm w jednym miejscu.
Cele: Zaoszczędzenie czasu, zaplanowanie wszystkiego, dobre zarządzanie.

Identyfikacja potrzeb oraz
budżet

Proces wyszukiwania
specjalisty

Bodziec,

Przejrzenie ofert z
których firma do tej pory
korzystała, przejrzenie
ofert z maila,
wyszukiwanie
specjalistów w google lub
poszukiwanie specjalisty,
z którego usług firma
jeszcze nie korzystała.

zgłoszenie/zauważenie
problemu
Rozmowa z przełożonymi
Sprawdzenie budżetu,
którym dysponuje firma
Rozmowy z
potencjalnymi
wykonawcami określenie stawek
rynkowych, sprawdzenie
programu każdej z osób
Ustalenie, kto z którego
zespołu weźmie udział w
szkoleniu/spotkaniu
Rozmowa z
pracownikami nt. ich
oczekiwań względem
spotkania/szkolenia /
przeprowadzenie ankiety

Znalezienie
odpowiedniego
specjalisty (wewnętrznie
lub zewnętrznie)
Ustalenie kryteriów (jaka
grupa, typ spotkania,
koszt, specjalista)

Porównanie ofert i wybór
odpowiedniego
specjalisty

Ustalenie szczegółów
spotkania

Prowadzenie konsultacji z
innymi HR-owcami, z
przełożonymi, kolegami z
innych firm na
podobnych stanowiskach.

Negocjacje?

Wysłanie kryteriów do
wybranych
specjalistów/specjalisty,
oczekiwanie na
odpowiedź.
Wybór właściwego
specjalisty/szkoleniowca,
podpisanie umowy,
umówienie terminu,
ostatecznego programu,
rodzaju platformy.
Ew. jakieś negocjacje ze
szkoleniowcem?

Złożenie zamówienia.
Wybór sali w przypadku
szkolenia offline lub
platformy w wypadku
szkolenia online.
Zaproszenie uczestników,
nadanie im dostępów do
platformy.
Przygotowanie
potrzebnych materiałów
dla uczestników.
Rozmowa HR-owca lub
dyrektora konkretnych
uczestników szkolenia ze
specjalista nt. oczekiwań
oraz celów.
Zaproszenie
pracowników do
szkolenia/spotkania,
powiadomienie ich o
szczegółach dot.
spotkania/szkolenia

Szkolenie

Analiza, feedback

Realizacja szkolenia
docelowego.

Feedback (ankieta) po
szkoleniu i przekazanie
firmie
szkolącej/szefostwu.
Rozmowa szefostwa z
pracownikami nt. ich
odczuć po
spotkaniu/szkoleniu.
Rozmowa HR-u z
pracownikami lub
przeprowadzenie przez
HR ankiety dot.
feedbacku po spotkaniu,
przekazanie głównych
analiz z ankiet szefostwu.
Sprawdzenie czy problem
rozwiązany lub czy
osiągnięto założony cel.
Analiza HR-u dot.
spotkania/szkolenia na
podstawie ankiet i
ewentualnych rozmów z
pracownikami oraz ze
specjalistą.

Customer Journey Map
Emocje, myśli, spostrzeżenia

Identyfikacja potrzeb oraz
budżet

“Dużo pracy”
Zdenerwowanie i
frustracja:
Dużo obowiązków do
wykonania

Proces wyszukiwania
specjalisty

“Czy poradzę sobie z tym
wszystkim?”
“To wszystko zajmuje
dużo czasu"

Porównanie ofert i wybór
odpowiedniego
specjalisty

“Nie mamy platformy
jeśli to szkolenie online”

Ustalenie szczegółów
spotkania

Ustalenie szczegółów
spotkania

Szkolenie

czy wszystko się uda? czy
szef będzie zadowolony
.

Analiza, feedback

