رواد يف املشورة رشكاء يف التنفيذ

الرؤية
قيادة األعمال في التحول إلى االحترافية

الرسالة
شغف مستشارينا الدوليين لالرتقاء بأدائكم وربحيتكم من خالل:
تحقيق المنفعة العظمى من االستثمار في رأس المال البشري
		تطوير أفضل النماذج الخاصة بالتدريب
		إثراء بيئة عملكم بالجاذبية للكفاءات

من نحن
مجموعة من المستشارين المحترفين على المستوى المحلي والدولي من خلفيات وخبرات مختلفة يتكاملون مع
بعضهم ليك ّونوا المعرفة العميقة .مستشارونا ذوو الكفاءات األكثر قوة شغوفون بتزويدكم بحلول واستشارات
ذات تأثير عالمي ،ونجاح أكثر اتساعا في مجال األعمال من منظور األهمية القصوى لإلنسان والدور الفاعل
للموارد البشرية .باحترافية فائقة ،يضعون خطط التدريب الخاصة المتوائمة تماما مع احتياجاتكم وتطلعاتكم.
نحن دوما على يقين بأننا سنتجاوز توقعاتكم ،اعتقادنا الراسخ بأن التغيير ليس في أداء المنظمة فحسب بل
يتجاوزه إلى حياة العاملين هناك .ننتهج اتجاها ً خاصا ً في التحول التنظيمي وتطوير القيادة بتقديم رأس مال فكري
متميز وخبرة من كافة أنحاء العالم لخدمة عمالئنا.
في  Special Directionنقود  -استشاريا -التحول في أعمالكم.
التغيير المتفرد لمنشأتكم يتطلب ما نقدمه من حلول تندمج بثبات وخصوصية مع أعمالكم وإدارتكم.
هدفنا  ..االرتقاء ألعلى مستوى ممكن من األداء.

صفحة 1

منهجية عملنا
التحول المتوحد من الداخل
أن نقوم بتحليل أهدافكم ودراسة تطلعاتكم.
نحن ال نكتفي أبدا بعالج أعراض مشكالتكم بل نتجاوزه إلى إزالة األسباب من جذورها بواسطة حلول ذات
توقيت وفاعلية.
نحن استثنائيون في مقدراتنا البشرية ووسائلنا الفاعلة التي نسخرها لكم لتساعدكم في النمو باالتجاه الذي تريدون.
نغرس بذور التغيير االيجابي من الداخل لتزهر ثمراته على كل مستويات المنظمة.
نتبنى النظر بشمولية لمنشأتكم لننشيء تغييرا متوحدا من الداخل.

الشراكة في التنفيذ
لكم أن تثقوا..
ال نقوم فقط بتطوير الحلول الصحيحة لمنظمتكم ،لكننا نبقى معكم حتى نرى التغيير قد اندمج مع أعمالكم ويتمتع
بحياة ذاتية.
نتتبع النتائج ونراقب التغييرات حتى يتحقق المنشود.
همنا األكبر ..تقديم حلول تعظم كفاءة منظمتكم على المدى الطويل.

التحول بخصوصية
سواءاً أكنتم منظمة ذات حجم صغير أو متوسط أو كبير..
فنحن ندرك أن جميع المنظمات ال تواجه التحديات نفسها.
ولهذا..
نقدم حلوال خاصة تتوافق مع أهدافكم.
وألننا على علم بأن لكل منظمة ديناميكية وأنظمة وثقافة مختلفة
سنسعى جاهدين إليجاد األفضل من الحلول لمنظمتكم.
معنا..
كل منظمة بال استثناء لها تفردها وخصوصيتها واتجاهها الخاص.
نحن معكم في مواكبة عملية التغيير والتأكد من االندماج والتوحد العملي مع إدارتكم وأنظمتكم.
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خدماتنا
اإلنسان هو حجر الزاوية للنجاح ..بل هو العماد األول ألي عمل.
ولما كانت البيئة الوظيفية الهانئة هي المفتاح للرضا الوظيفي ،والمعدل المنخفض لدوران الموظفين،
واإلنتاجية العالية وبكل تأكيد..الربحية ،فإنه من المهم لضمان بيئة مماثلة القيام بالتقييم الصحيح
الحتياجاتكم ،لكن األكثر أهمية التنفيذ الدقيق لإلستراتيجية وبعناية فائقة.
نحن متخصصون في:
استشارات إدارة األعمال
-

استشارات التطوير التنظيمي

-

استشارات إدارة الموارد البشرية

-

استشارات إدارة العمليات

-

استشارات إدارة المشاريع

-

استشارات إدارة الجودة

-

استشارات إدارة التغيير

-

استشارات إدارة التسويق

-

استشارات اإلدارة المالية

-

استشارات اإلدارة اإلستراتيجية
خدمات الموارد البشرية
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-

القيام بوظائف الموارد البشرية بطريقة التعاقد من الخارج

-

تقييم الموظفين

-

مقابالت ما بعد نهاية الخدمة

التدريب
عندما يتلقى موظفوكم التدريب المناسب من خالل خططنا وبرامجنا الخاصة سيكونون في مستوى
الكفاءة المطلوب الذي يتناسب مع تطلعاتكم ،بل وتهدف تصاميمنا الخاصة للتدريب إلى أبعد من ذلك:
الوالء للمنظمة وااللتزام والمثابرة في مرحلة التنفيذ ،إلدراكهم مع نوعية التدريب الحاصلين عليه أن
مسارهم الوظيفي واعد جداً ،كما نهدف إلى االحتفاظ بالموهوبين والقياديين األكثر إغراءا باالنتقال
استجابة لعروض أفضل.
البرامج التدريبية
-

اإلدارة اإلستراتيجية

-

إدارة الموارد البشرية

-

إدارة العمليات

-

إدارة الجودة

-

إدارة المشاريع

-

إدارة التسويق
ورش العمل التدريبية

-

ماجستير إدارة األعمال ()Mini MBA

-

مهارات القيادة

-

مهارات اتخاذ القرارات

-

مهارات إدارة الوقت

-

مهارات االتصال

-

مهارات التفكير ()The CoRT Thinking Program

-

مهارات إدارة االجتماعات

-

فن البيع

-

علم وفن التفوق الشخصي
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التوظيف واستقطاب الكفاءات
عندما يتعلق األمر بالتوظيف فإننا ال نتنازل وال نقبل بالتسوية أو الحل الوسط وذلك ألن توظيف
الكفاءات المناسبة هي من أحد أهم الضمانات األساسية لنجاح واستمرار وتطور المنظمات .و
حيث أن عملية التوظيف عندما يتم ممارستها بكفاءة وفاعلية فإنها ستكون استخداما أمثال ألحد
أهم استثمارات المنظمة ،لذا يجب أن تتم من خالل إجراءات احترافية تضمن أعلى معايير للجودة
وتحقق األهداف المرج ّوة.
في  Special Directionنؤمن بأن نجاح عمالئنا هو مرجعنا الذي نعتز به ،و لهذا يهمنا أن
نحلل و ندرس طبيعة الوظيفة و مناخ العمل و بيئة المنظمة حتى نستطيع القيام بعملية التوظيف
وفق منهجية عملية و علمية مدروسة ،والتي منها :التحليل المهني و الشخصي و دراسة المالءمة
الوظيفية ،وإجراء المقابالت الشخصية و الفنية و غيرها من البرامج المتخصصة التي بالنهاية
تهدف بمجموعها إلى خدمة العميل و المساهمة في نجاحه.
خدماتنا في مجال التوظيف
-

استقطاب الكفاءات
البحث عن التنفيذيين
التعاقد مع الكفاءات البشرية
منهجية التوظيف
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-

دراسة المنظمة
فهم المتطلبات الخاصة بالمنظمة

-

البحث في قواعد البيانات

-

التعاون مع شركائنا

-

التحليل المهني و الشخصي

-

إعداد قائمة الترشيح

-

المقابالت الشخصية والفنية

-

التدقيق والتحقق من المراجع

-

البرامج المتخصصة

-

ترشيح األنسب

-

الضمانات

نجاحك هو نجاحنا!

لماذا نحن
التزام أعضاء فريقنا بمواكبة الجديد في مجال إدارة األعمال والتدريب من الناحية النظرية والتطبيقية.
الجودة العالية في الخدمات التي تتجسد في أعضاء الفريق ،العمليات ،التدريب ،المنهجية ،وبالتأكيد
المحصلة النهائية.
االرتباط بازدهار أعمالكم على المدى الطويل ،حيث ال نكتفي بأن نخصكم بالحلول المالئمة ،لكننا
نراقب مسار األعمال والتقدم في التنفيذ على كل المستويات.
تميز أعضاء فريقنا بتحفيز ذاتي ،ونشاط متميز ،وتركيز على النتائج ،ألن منظمتنا تطبق برنامج
توزيع األرباح على األعضاء؛ الذي يوجد لديهم حرصا كبيرا على النجاح ،ويضفي عليهم صبغة
الملكية.

قدمنا خدماتنا بكل فخر للقطاعات التالية:
قطاع البترول والغاز
قطاع البتروكيماويات
قطاع الصناعة
قطاع التأمين
قطاع العقارات
قطاع المقاوالت
القطاع الطبي
قطاع السلع االستهالكية
قطاع االتصاالت
وذلك في كل من
الجهات الحكومية
الشركات العائلية
الشركات المساهمة
الشركات العالمية
االستثمارات األجنبية

صفحة 6

معلومات االتصال:
ص.ب8859.
جـدة 21492
المملكة العربية السعودية
هاتف + 966 2 261 6777
فاكس + 966 2 261 6888
مركز نجمة الروضة
مكتب رقم 101

www.specialdirection.com
info@specialdirection.com
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