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Dobre narzêdzia to powtarzalnoœæ, ci¹g³oœæ, systematycznoœæ

• Poznaj kompetencje swoich pracowników i sprawdŸ, czego im brakuje
• WprowadŸ bardziej systematyczny proces rekrutacji do dzia³u sprzeda¿y
• Obiektywnie oceniaj postêpy i motywacjê handlowców

Skuteczne narzêdzia w rêku szefa sprzeda¿y w³¹czaj¹ algorytm rozwi¹zuj¹cy problemy. 
S¹ obiektywne i wolne od czysto ludzkich b³êdów i tendencji. Przydaj¹ siê zw³aszcza 
wtedy, gdy wykonujesz z³o¿on¹ pracê, podczas której trudno ogarn¹æ wszystko 
pamiêci¹ i podejmowaæ intuicyjne decyzje. Jako szef sprzeda¿y masz do czynienia
z tak¹ w³aœnie prac¹.

Chcesz wiedzieæ, jak dobry jest stosowany przez Ciebie proces rekrutacji? 
Zastanawiasz siê, w których punktach procesu sprzeda¿y Twoi handlowcy pope³niaj¹ 
b³êdy? Dociekasz, jak zmienia siê ich motywacja, gdy wprowadzasz nowe zachêty? 
Chcia³byœ obiektywnie oceniaæ, jakich dodatkowych kompetencji technicznych
i osobistych potrzebuj¹? Chêtnie pozna³byœ ich bli¿ej, aby dowiedzieæ siê, jak 
postrzegaj¹ firmê, siebie oraz Ciebie jako prze³o¿onego? Odpowiedzi na te i inne
pytania znajdziesz w tej ksi¹¿ce. Omawiane s¹ tu kwestie takie, jak:

• profil kandydata (jak definiowaæ kryteria selekcji nowych handlowców),
• Assessment & Development Center (jak stworzyæ firmowy Oœrodek Oceny
    i Rozwoju Kompetencji),
• coaching w zespole handlowym (jak stosowaæ „miêkkie” narzêdzia daj¹ce 
    „twarde” rezultaty),
• wywiad koñcowy (jak zdobywaæ u¿yteczne informacje od odchodz¹cych 
    pracowników),
• Mapa Zespo³u ® (jak budowaæ zrównowa¿ony zespó³ handlowców),
• harmonogram zadañ (jak logicznie przydzielaæ zadania i kontrolowaæ
    ich wykonanie).
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Zadania szefa sprzedaży

Zanim zastanowimy się nad tym, jakimi narzędziami w praktyce może posłu-
giwać się szef sprzedaży, spójrzmy najpierw na jego najważniejsze zadania.
Podstawowym obowiązkiem każdego szefa jest zapewnienie firmie możliwie
najwyższych przychodów ze sprzedaży, przy utrzymaniu optymalnych
kosztów jej funkcjonowania. Aby zrealizować to zadanie, szef musi zarządzać
wieloma zasobami i obszarami.

Czym więc dokładnie zarządza szef sprzedaży? Procesem sprzedaży — rozu-
mianym jako całość działań. Wdraża mechanizmy i procedury, zapewnia
sprawne funkcjonowanie swojego działu w całym cyklu sprzedaży. Klientami
(rynkiem) — zbiera i analizuje informacje z rynku, planuje strategię sprze-
daży dla poszczególnych produktów, segmentów i kategorii klientów, przy-
dziela handlowcom rejony (firmy) do obsługi. Wynikami — planuje budżet,
a następnie dąży do realizacji celów sprzedaży zaplanowanych w wielu katego-
riach, wpływa na skuteczność działania i realizowanie zamierzeń przez sprze-
dawców, wreszcie kontroluje koszty sprzedaży. Jakością — dba o to, by sprze-
dawcy zapewnili klientom właściwą obsługę, co wpływa na rynkowy wizerunek
firmy; przekazuje do marketingu informacje z rynku istotne dla rozwoju obec-
nych i przyszłych produktów. Ludzie mają wielki wpływ na wszystkie wymie-
nione procesy — uczestniczą w nich, obsługują je, kierują nimi. Rozwój ludzi
oznacza dla firmy także rozwój procesów i całej organizacji.
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Zakres zadań szefa sprzedaży może być bardzo różny w zależności od firmy, jej
charakteru, wielkości, pochodzenia, kultury organizacyjnej. Istnieją firmy han-
dlowe, gdzie dyrektor sprzedaży sam kieruje praktycznie całą firmą; istnieją też
takie, gdzie dyrektor wykonuje jedynie konkretne zadania zlecone przez pre-
zesa, który osobiście sprawuje władzę nad sprzedażą. Bywa też tak, że szefowie
sprzedaży nie kierują procesem rozwoju swoich handlowców. Zdarza się, że
rozmowy z nami na temat szkoleń dla handlowców ze strony klienta prowa-
dzi wyłącznie dział HR. Zawsze się wtedy zastanawiamy, czy dział personalny
chce sprawować aż tak dużą władzę nad szkoleniem ludzi. Odpowiedź jest inna.
To nie potrzeba władzy, a brak zainteresowania szefów sprzedaży oraz brak
ich właściwego przygotowania do określania potrzeb rozwojowych i plano-
wania szkoleń.

Aby zrealizować swoje zadania, szef musi przede wszystkim umieć we wła-
ściwy sposób zarządzać ludźmi, ponieważ ludzie to jego najważniejsze zasoby.
Można powiedzieć, że to bardzo proste — wystarczy tylko zatrudnić wła-
ściwych ludzi, a następnie właściwie nimi zarządzać. Zacznijmy od początku.
Trzeba zbudować zespół sprzedawców, czyli pozyskać na rynku odpowiednich
ludzi, przygotować ich do zadań, nauczyć wszystkiego, co dotyczy firmy, jej
produktów, klientów i sposobu wykonywania pracy. Należy zaplanować i wła-
ściwie zorganizować pracę. Należy stale motywować ludzi, obserwować ich
pracę, analizować i rozwijać umiejętności. Wyłapywać sytuacje, kiedy motywa-
cja spada, i właściwie reagować. Należy też dbać o zespół jako całość. Wreszcie
należy kontrolować jakość wykonywania zadań i osiągane efekty. Dla szefa
sprzedaży ten cykl nie ma końca.

Co to są narzędzia?

Jedna z encyklopedycznych definicji mówi, że narzędzie to: „Przedmiot słu-
żący do bezpośredniego oddziaływania w procesie pracy na przedmiot pracy.
Narzędzie pozwala wykonać to, czego przeciętny człowiek nie byłby w stanie
wykonać gołymi rękami”.

Istotą pracy każdego szefa jest takie oddziaływanie na ludzi i procesy, którymi
kieruje, aby osiągnąć założone rezultaty. Łatwo jest wymienić przedmioty,
jakie towarzyszą szefowi w jego pracy. Umeblowane biuro, terminarz, długo-
pis, samochód, telefon, komputer czy teczka. Jednak nie te narzędzia będą
przedmiotem naszego zainteresowania — to jedynie narzędzia pracy. Nawet
jeśli uzbroimy naszego szefa w najlepsze „przedmioty” — elegancką skórzaną
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teczkę, dobry samochód z dwustrefową klimatyzacją oraz nawigacją sateli-
tarną, dodamy mu laptopa, na biurku położymy funkcjonalny terminarz i dro-
gie pióro, dołożymy dobry zegarek, to czy nasz szef jest już gotowy do zarzą-
dzania ludźmi? Nie — z tymi narzędziami jest co najwyżej gotowy, aby trochę
lepiej zarządzać samym sobą. Dostał od nas jedynie wygodne narzędzia pracy.
Dopiero teraz możemy zacząć wypełniać półki i dysk komputera narzędziami,
które pomogą mu kierować ludźmi.

Jeżeli jedynym narzędziem, jakie posiadasz, jest młotek, każdy problem
wygląda jak gwóźdź.

Bill J. Bonnstetter

Pojęcie narzędzia dawno już wyszło poza obszar materialnych przedmiotów
pomagających w pracy i zostało zaadaptowane przez wiele dziedzin życia.
Mówimy więc o narzędziach informatycznych, ekonomicznych, finansowych
czy wreszcie o narzędziach zarządzania. To, co nas będzie najbardziej intere-
sować, to narzędzia wspomagające zarządzanie ludźmi. Narzędzia w tym
rozumieniu to umożliwiające dokonywanie zapisów i porównań wytwory inte-
lektualne, które można odtwarzać, przenosić i powielać. Najczęściej mają formę
elektroniczną lub papierową. Pozostawiają materialny ślad naszej aktywności,
zapis umożliwiający powtarzalność wydajnych i skutecznych działań oraz
eliminowanie tych, które nie przynoszą oczekiwanych efektów. Najprostszymi
narzędziami zarządzania będą więc po prostu czysta kartka papieru i ołó-
wek oraz dokonany za ich pomocą zapis, który w przyszłości posłuży nam
np. do analizy lub powtórzenia jakiegoś działania. Narzędziami są wszelkiego
rodzaju formularze pozwalające zbierać i systematyzować informacje, opisane
procedury i standardy postępowania, testy badające predyspozycje, a wresz-
cie opisane kryteria pozwalające dokonywać oceny lub podejmować decyzje.

Mówiąc o narzędziach, warto przywołać jeszcze dodatkowo dwa inne pojęcia:
metoda i technika. Metody — techniki — narzędzia to pojęcia, które są ściśle
ze sobą związane i w pewien sposób „zachodzą na siebie”. Czasami pojęcia te
stosowane są wymiennie. Dla uporządkowania pojęć spójrzmy na nie na przy-
kładzie coachingu. Jeśli coaching jest metodą rozwoju pracownika, to techniką
jest np. umiejętność prowadzenia przez coacha rozmowy ze swoim uczniem,
z kolei narzędziami są np. formularz obserwacji, profil kompetencji czy plan
rozwoju. Metoda to sprawdzony i opisany sposób działania, pewien algorytm
postępowania — uporządkowany zbiór kolejnych czynności prowadzących
do wykonania zadania. Techniki to osobiste umiejętności i zachowania szefa
podczas wykonywania konkretnych czynności. Z kolei narzędzia to zarówno
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opis metody czy techniki, który pozwala szefowi nauczyć się działania i wyko-
rzystać to w praktyce, jak i wszelkie papierowe czy elektroniczne pomoce —
formularze, opisane zadania, testy stosowane podczas różnych działań.

Narzędzia można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to narzędzia anali-
tyczne, wspomagające „twarde” zarządzanie procesem sprzedaży. Wśród nich
możemy wymienić raporty dostarczające bardzo konkretnej, liczbowej wie-
dzy o realizacji celów, klientach, produktach, czasem również o konkurencji.
Raporty pokazują szczegółowo wyniki sprzedaży dla poszczególnych han-
dlowców i najważniejszych kryteriów: rynku (segmenty, kategorie, poszcze-
gólni klienci, obszary geograficzne) i produktów (grupy produktów lub poszcze-
gólne produkty). Te narzędzia pozwalają planować i kontrolować, zarządzać
pracą poszczególnych handlowców, jak i całego zespołu.

Druga grupa to narzędzia wspomagające zarządzanie „miękkie”, czyli zarzą-
dzanie potencjałem ludzi. Narzędzia, które pomagają analizować i rozwijać
umiejętności pojedynczego pracownika. Bardzo pomocne zarówno dla szefa,
jak i handlowców są wszelkiego rodzaju standardy, czyli opisane, najbardziej
skuteczne metody prowadzenia sprzedaży. Mamy też narzędzia, które doku-
mentują przebieg dotychczasowej pracy szefa z handlowcem. Obserwacje szefa,
wspólne wnioski i ustalenia, przyjęte cele i plany działania, zrealizowane dzia-
łania i osiągnięte w ich wyniku efekty.

Pracując ze swoimi ludźmi, szef sprzedaży musi umieć w szczególny spo-
sób wykorzystywać zarówno „twarde”, jak i „miękkie” narzędzia i zachowy-
wać przy tym odpowiednią równowagę między nimi. Wykorzystanie liczbo-
wych wyników nie daje jeszcze prawdziwej wiedzy o pracy handlowca. Do
zarządzania jego rozwojem konieczna jest także właściwie przeprowadzona
obserwacja oraz analiza całkowicie niewymiernych czynników, takich choćby
jak umiejętność zadawania pytań czy sposób przedstawiania ceny w rozmowie
z klientem.

Samo posiadanie narzędzi, nawet najlepszych, nie rozwiązuje problemów
w zarządzaniu, ponieważ trzeba ich jeszcze użyć we właściwy sposób. Narzę-
dzia służą temu, by szef z ich pomocą mógł szybciej podejmować obiektywne
i trafne decyzje. Zarówno te dotyczące liczb, jak też bezpośrednio dotyczące
ludzi. Korzystając z narzędzi, każdy szef na różnych etapach dochodzenia
do rozwiązań czy decyzji może jednak popełnić kilka istotnych błędów. Pierw-
szy to dobór niewłaściwych lub niezweryfikowanych danych, kolejny to przy-
jęcie niewłaściwych kryteriów i błędnie przeprowadzona analiza, wreszcie na
końcu — podjęcie na tej podstawie niewłaściwej decyzji.
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Co dają narzędzia?

„Świetna sprzedaż. Jesteś dobry w tym, co robisz”. Handlowiec, który usłyszy
takie słowa od szefa, bez wątpienia pomyśli: „To miłe. Szef jest ze mnie zado-
wolony”. Kiedy jednak te same słowa usłyszy po raz kolejny, może pomyśleć:
„To miłe, dlaczego jednak nie powie mi, w czym konkretnie jestem dobry?”.
Pochwała, która nie odnosi się do konkretów, nie ma zbyt dużej wartości infor-
macyjnej i pozostaje tylko pochwałą. Przez pewien czas jest motywująca, z cza-
sem jednak może być odbierana jako puste słowa. „Musisz poprawić sprzedaż”.
Kiedy z kolei handlowiec usłyszy takie słowa, to poza myślą: „Szef nie jest ze
mnie zadowolony”, od razu zaczynają go nachodzić także inne: „O co mu
chodzi, przecież pracuję równie ciężko jak inni?”, „Co to znaczy poprawić
sprzedaż?”, „W czym konkretnie mam się poprawić?”, „Co dokładnie miał na
myśli?”.

Handlowcy powinni regularnie otrzymywać od swojego szefa oparte na kon-
kretnych faktach informacje zwrotne dotyczące swojej pracy. O takiej infor-
macji mówimy, że jest rzeczowa, ponieważ odnosi się do rzeczywistych sytu-
acji, pokazuje też związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy działaniami han-
dlowca a osiągniętymi wynikami. Jest obiektywną próbą wskazania przyczyn
i poszukiwania rozwiązań, a nie tylko ogólnikową i subiektywną oceną szefa.
To, czego wciąż brakuje polskim szefom sprzedaży, to właśnie umiejętności
odnoszenia się do konkretów. Chętnie poruszają się w „twardych” obszarach
zarządzania sprzedażą, czyli w świecie wymiernych, liczbowych wyników.
Bardzo wielu z nich nadal jednak nie potrafi odpowiednio się poruszać się
w tzw. „miękkich” obszarach, czyli zarządzać ludźmi. Trudnością jest właściwa
analiza umiejętności handlowca i ich związek z osiąganymi wynikami. O ile
wyniki liczbowe, czyli konkretne dane, dość łatwo poddają się analizie, o tyle
analiza kompetencji stanowi kłopot, właśnie dlatego że w tym obszarze szefom
trudno jest mówić o konkretach. Trudność polega na wychwyceniu konkret-
nych zachowań handlowca, właściwym ich nazwaniu i prawidłowej analizie.
Szefowi, który chce rozmawiać z handlowcami o ich umiejętnościach, wiedzy
czy postawie, znakomicie mogą pomóc proste narzędzia.

W zarządzaniu ludźmi szefowie niestety dość często stosują oceny oparte na
własnych emocjach oraz niezweryfikowane opinie i odczucia innych osób
o danym pracowniku. Szef powinien pamiętać, że w każdym z nas dość łatwo
uruchamia się mechanizm oceniania ludzi na podstawie emocji, jakie ci ludzie
w nas wywołują. To, czy kogoś lubimy, czy nie, może łatwo przenieść się
również na ocenę jego kompetencji. Efektem tego będą nieobiektywne, a więc
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nierówne kryteria oceny stosowane wobec różnych pracowników. Dla szefa
sprzedaży źródła informacji to również twarde, liczbowe dane, czyli raporty
sprzedaży. Dochodzimy tutaj do problemu kluczowego dla wielu polskich
menedżerów. Problem polega na tym, że wciąż zbyt często skupiają się oni
głównie na ocenie wyników liczbowych (na skutkach), pomijając przy tym ana-
lizę kompetencji handlowca (przyczyny). Niestety, dość często jeszcze wspólna
praca szefa z handlowcem przybiera mniej więcej taką formę jednostronnej
informacji zwrotnej: „Przejrzałem wyniki za ostatni kwartał. W kilku kate-
goriach są spadki sprzedaży. Mam wrażenie, że nie poświęciłeś wystarczają-
cej ilości czasu na pracę z klientami z grupy X. Powinieneś też skupić się bar-
dziej na aktywnej sprzedaży produktów AB. Dobrze wiesz, jak ważna dla firmy
jest sprzedaż tych produktów…”.

Narzędzia wpływają na osiąganie lepszych efektów. Pozwalają opisywać
i utrwalać sprawdzone, najbardziej wydajne sposoby postępowania. Pozwa-
lają dokładniej analizować i lepiej planować. Narzędzia pozwalają oszczędzać
czas. Dzięki zapisanym standardom postępowania nowi pracownicy będą się
krócej wdrażać do pracy, a szefowi łatwiej będzie ich szkolić. Narzędzia pozwa-
lają szybciej reagować w podobnych sytuacjach i być lepiej przygotowanym na
zmiany. Znacząco wpływają na kształtowanie kultury organizacyjnej firmy.
Pozwalają ujednolicić działania przy realizacji podobnych zadań w całej orga-
nizacji. Wyrównują poziom pracy poszczególnych menedżerów i tworzą jed-
nolitą kulturę organizacyjną. Budują też profesjonalny wizerunek menedżera
i organizacji. Największą zaletą narzędzi jest jednak to, że wpływają na rozwój
i motywację pracowników. Pozwalają również szefowi zachować obiekty-
wizm wobec poszczególnych członków zespołu. Służą sprzedawcom, ponieważ
dostarczają im uczciwej zwrotnej informacji o ich pracy, wskazują na zależności
pomiędzy wynikami a konkretnymi umiejętnościami, które należy wzmacniać
i rozwijać. Narzędzia pozwalają rzeczowo, odnosząc się do faktów, docenić pra-
cownika oraz równie rzeczowo rozmawiać o tym, co wymaga poprawy. Wresz-
cie wpływają na dobrą komunikację i relacje, ponieważ zachęcają lub wręcz
narzucają stałą współpracę szefa ze swoimi ludźmi. Mądrze stosowane zawsze
będą wzmacniać autorytet szefa.

Na koniec ważna uwaga. Wszelkie narzędzia powinny być wygodne i użyteczne,
by zachęcać do korzystania z nich. Narzędzi nie należy bezkrytycznie kopio-
wać i wdrażać w niezmienionej formie. W każdym przypadku, gdy tylko
jest to możliwe, należy je modyfikować i dostosowywać do realiów firmy
i własnych potrzeb. Tylko wtedy będziemy naprawdę zadowoleni z efektów.




