
IPK Sp. z o.o. powstała w 1991 roku w Trójmieście i jest jedną z najstarszychi najbardziej 
doświadczonych polskich firm  zajmujących się rekrutacją i doradztwem personalnym.
IPK tworzy  zespół doświadczonych profesjonalistów realizujących projekty na terenie całego kraju 
poprzez biura   w Gdańsku, Warszawie i  Poznaniu.
       
       Eksperci IPK dysponują bogatym doświadczeniem we wspieraniu firm różnych typów, wielkości, 
branży w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.branży w tworzeniu i wdrażaniu nowych rozwiązań z zakresu Zarządzania Zasobami Ludzkimi.

Tworzenie i wdrażanie kompleksowej strategii i polityki personalnej w firmie

Projektowanie i wdrażanie procedur rekrutacyjnych a w szczególności:

       tworzenie opisów stanowisk oraz profili stanowiskowych
       opracowywanie dedykowanych scenariuszy rozmów kwalifikacyjnych 
       tworzenie autorskich rozwiązań: ankiet, kwestionariuszy i testów 
       projektowanie ćwiczeń typu Assessment Center
       szkolenie menadżerów w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych       szkolenie menadżerów w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych

                                                      

Tworzenie i wdrażanie systemów zarządzania kompetencjami w organizacji.

       empiryczne tworzenie zestawów kryteriów ocen
       projektowanie kwestionariuszy ocen
       prowadzenie warsztatów doskonalących umiejętności związane z prowadzeniem ocen

 Tworzenie i wdrażanie systemów  okresowych ocen pracowniczych a w szczególności:
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Opracowywanie założeń, projektowanie i wdrażanie nowoczesnych systemów ocen opartych na 
empirycznych przesłankach.

Prowadzenie programów z zakresu outplacementu indywidualnego i grupowego

Projektowanie dedykowanych rozwiązań oraz prowadzenie doradztwa w postaci:

        audytów personalnych

        tworzenia rezerwy kadrowej

        projektowanie ścieżek kariery        projektowanie ścieżek kariery

        tworzenie programów sukcesji

Szczególna wartością oferowana Klientom przez IPK są kompetencje, wiedza i doświadczenie 
zespołu konsultantów IPK realizujących projekty doradcze w zakresie HR. Realizacja projektów 
kierują bezpośrednio członkowie zespołu:

        
         Dr Marek Suchar

Psycholog, założyciel IPK search & consulting. Doradzał blisko 1000 firmom polskim i zagranicznych,Psycholog, założyciel IPK search & consulting. Doradzał blisko 1000 firmom polskim i zagranicznych,
 m.in. Statoil, Solvay, Auchan, ING Bank Śląski, Poczta Polska, TVP SA, ABB. Uczestniczył w 
obsadzaniu kluczowych stanowisk menedżerskich, m.in. w: Energa, Tauron, KGHM, PKP, TVP SA, 
Zarząd Morskiego Portu Gdańsk, YDP, Volvo Polska, Renault Trucks Polska oraz stanowisk 
kierowniczych w instytucjach, takich jak: Kancelaria Premiera RP, Fundacja Batorego, 
Polska Akcja Humanitarna, Uniwersytet Medyczny w Gdańsku, Europejskie Centrum Solidarności, 
Fundacja na rzecz Nauki Polskiej, PAIiIZ.Autor kilkuset publikacji, w tym 8 książek o tematyce HR, 
m.in. bestsellera „Rekrutacja i selekcja personelu" (4 wydania + wydanie rosyjskojęzyczne).m.in. bestsellera „Rekrutacja i selekcja personelu" (4 wydania + wydanie rosyjskojęzyczne).
 Prowadził zajęcia z psychologii stosowanej na studiach MBA oraz w kilkunastu renomowanych
 polskich uczelniach, m.in. SWPS, UG, Krajowa Szkoła Administracji Publicznej, Wyższa Szkoła 
Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Politechnika Gdańska, WSB, WSAiB.
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.

         Beata Tkaczyk

Absolwentka psychologii na UG, posiada przeszło dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu 
działami personalnymi polskich i międzynarodowych firm, takich jak Young Digital Planet, 
Farm Frites czy Rieber Foods. Obecnie prowadzi własną firmę doradczą. Uczestniczyła w licznych
projektach doradczych dla znanych polskich i zagranicznych firm, m.in. w latach 1997 – 98 kierowała 
przeprowadzeniem analizy personalnej PP Poczta Polska (110 tys. zatrudnionych!). 
Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje pracę w Instytucie Psychologii UG oraz prowadzenie zajęć Jej doświadczenie dydaktyczne obejmuje pracę w Instytucie Psychologii UG oraz prowadzenie zajęć 
z tematyki personalnej na studiach podyplomowych SWPS. Specjalizuje się w zagadnieniach 
zarówno twardego, jak i miękkiego HR, jest autorką systemowych koncepcji ZZL w wielu firmach, 
obejmujących m.in. systemy wynagrodzeń, systemy ocen okresowych oraz kompleksowe systemy 
rozwoju kadry.

.

         Jerzy Hlousek

Specjalista i praktyk psychologii organizacji i zarządzania. Jako ekspert, konsultant i trener pracował 
dla ponad 120 przedsiębiorstw i organizacji. Zrealizował liczne projekty szkoleniowe i doradcze z
obszarów: poradnictwa zawodowego, motywowania, szkoleń i rozwoju kompetencji, kultury 
organizacyjnej i interpersonalnych aspektów zarządzania. Od końca lat 90-tych ubiegłego wieku 
jako menadżer związany z branżą energetyczną, kierował komórkami zarządzania zasobami ludzkimi, 
zaprojektował i wdrożył liczne narzędzia HR, między innymi: opisy stanowisk pracy, motywacyjny zaprojektował i wdrożył liczne narzędzia HR, między innymi: opisy stanowisk pracy, motywacyjny 
system premiowania w oparciu o zarządzanie przez cele (MBO), system ocen pracowniczych, 
przeprowadził audyty kadr kierowniczych w metodykach Assessment i Development Centres. 
Zagadnienia związane z kulturą organizacyjną, motywowaniem i rozwijaniem kompetencji 
pracowniczych pozostają w centrum jego zainteresowań nie tylko stricte zawodowych. Jako ekspert 
i doradca stale współpracuje z uznanymi firmami konsultingowymi. 
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