Інна Косорига, консультант, бізнес-тренер, MBA
• Експерт-практик в галузі HR-менеджменту та організаційного розвитку,
консультант, бізнес-тренер.
• Executive MBA (Rotterdam School of Management, Нідерланди).
• Учасник рейтінгу ТОП-50 кращих HR-директорів 2013 р. за версією
Інвестгазети
• З 2014 р. - Співзасновник та керуючий партнер в компанії IVA
MICE (організація навчальних програм, розвиваючих подорожей,
менеджмент-турів та ділових заходів).
• З 2017 р. – Співзасновник, консультант та бізнес-тренер компанії HR2B
(підвищення цінності систем управління персоналом для бізнесу управлінський консалтинг та програми розвитку керівників).

17 років досвіду в HR менеджменті та організаційному управлінні, в т.ч. 8 років на
посаді HR директора компаній з чисельністю 6 – 15 тис. чол. (ВАТ «ІНТЕРПАЙП НТЗ»;
Холдинг «1, Inc» (компанії Milkiland, CityState, Край, БанКомЗв'язок, Mixnet, Happy Farm,
АККО ГРУП); група компаній «Нова Пошта».
Багатий практичний досвід розробки та впровадження комплексних систем
управління
персоналом, організаційного розвитку та підвищення операційної
ефективності.

Спеціалізація:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Розробка та втілення HR-стратегії.
Оптимізація організаційних структур та управління чисельністю персоналу.
Підвищення операційної ефективності та продуктивності праці.
Аналіз та вдосконалення HR-процесів та систем.
Розробка та впровадження систем винагород та мотивації персоналу.
Побудова та вдосконалення корпоративних систем навчання та розвитку персоналу.
Створення систем управління по цілям з використанням KPIs.
Створення систем управління Досвідом співробітників (Employee Experience).
Управління організаційними змінами та розвиток корпоративної культури.
Побудова комплексних систем управління ефективністю персоналу.

Теми розвиваючих заходів:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Стратегічне управління. Система збалансованих показників (BSC).
Оплата труда та система винагород в компанії.
Система управління по цілям з використанням KPIs та OKR.
Основи мотивації та управління залученістю персоналу
Менеджмент та лідерство. Принципи управління у світі VUCA.
Розвиток управлінських навичок та особистої ефективності.
Розвиток ефективних команд.
Управління змінами та розвиток організації.
Проведення стратегічних сесій, фасилітація групової роботи(в т.ч. онлайн).

Телефон: +38 (067) 632 22 34

E-mail: i.kosoriga@hr2b.pro

Сайт: www.hr2b.pro

