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Agenda
 Nykredit en attraktiv og krævende arbejdsplads
 Hvad er et talent i Nykredit?
 Hvordan spotter vi talentet?
 Hvordan får vi talentet til at vokse (koncernen ejer
talentet)
 Hvad kræves af talenter?
 Hvor har talentet de bedste vækstbetingelser?
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Vidste du dette om Nykredit...?
Bank
Danmarks 4. største bank3
- 6% markedsandel (udlån)4

 Danmarks største långiver – ydet

Danmarks 2. største kapitalforvalter

30% af alle lån i 20111

Ledende inden for obligationsudstedelse og -handel

 Mere end 1 mio. kunder
 55 centre

Realkredit

 91 samarbejdende pengeinstitutter

Danmarks største realkreditinstitut4
- 43% markedsandel

på realkredit
 4.088 heltidsansatte (gns.)
 Basisindtægter 9 mia. kr. i 2011

Andre aktiviteter

 Egenkapital 57 mia. kr.

Ejendomsmægler
- 23% markedsandel

 Kernekapital 17,5%2

Forsikringssalg
- Skade- og livsforsikring
Bank- og realkreditudlån. 2 Kernekapitalprocent inkl. hybrid kernekapital.
Kilde: Om Nykredit 2011 - Finansiel Bæredygtighed.
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Målt på arbejdende kapital.

4

Målt på balance/bestand.
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Nykredit og sportstalenter
 Nykredit har haft sportstalenter ansat siden 2005
 20-25 sportstalenter gennem årene – pt. 4
 Arbejder 15-30 timer pr. uge
 Senest to roere med til OL – heraf en sølvmedalje
 Typisk ansat 2-4 år i Servicecentret – flere videre i Nykredit

Gevinster:
 Målrettet indsats på arbejdet, fokuseret, ved der skal ydes for at nå resultater,
fleksible, går efter målet og det gode resultat
 Når en atlet er i konkurrence er det med til at styrke fællesskabet i teamet, som
følger resultaterne for atleten og sammen glæder sig over de resultater
atleten/kollegaen opnår
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Nykredit som karrierevirksomhed
1.

Nykredit er en ledende aktør i den finansielle sektor i Danmark

2.

Nykredit hviler og udvikler sig på to stærke ben - bank og realkredit

3.

Nykredit har de mest tilfredse kunder blandt de ledende landsdækkende aktører

4.

Nykredit er blandt de mest attraktive og krævende arbejdspladser i Danmark
–
Målt på arbejdsglæde og loyalitet
–
Målt på tiltrækning og fastholdelse

HER SKRIVES I SIDEFOD
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Hvorfor Talent Management
 Nykredit er en vidensvirksomhed – stor
konkurrence om talenterne i fremtiden

 Nykredit har brug for de bedste
medarbejdere og ledere, der kan udvikle
forretningen
 Nykredit skal være den bedste i ”den
nationale liga” – kan ikke sende
talenterne til udlandet

Med struktureret talentudvikling vil vi:
 Tiltrække de bedste kandidater, ved at være synlige på udvikling og talentpleje
 Fastholde koncernens nøglemedarbejdere
 Udvikle vores ledere og medarbejdere og udnytte deres potentiale på tværs af
Nykredit
 Skabe en pipeline af interne kandidater til kritiske nøglestillinger på både leder og
medarbejderniveau
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Talentdefinition

 En medarbejder, som har høj performance over tid
og
 som har potentiale til at skifte til en tungere stilling i nær fremtid eller har
potentiale til at påtage sig et større ansvar/mere komplekse opgaver i en stilling
på nuværende niveau
 Er ambassadør for Nykredits værdier og holdninger og er altid parat til at yde en
ekstra indsats for den gode løsning
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Hvad karakteriserer potentiale?

Performance
• Udvist adfærd
• Præstationsvurdering:
resultater og kompetencer

Mobilitet
• Geografisk
• Funktionelt

Motivation
• Drive
• Engagement
• Robusthed

Læringskapacitet
• Evne til at udvikle
kompetencer og erfaringer
til næste niveau
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Talentspotting – en struktureret proces, men..
 Struktur er én del, men talent
management kræver rigtig meget
af den enkelte leder:
 De skal turde at differentiere

 Hvad er bedst for talentet –
hvad er bedst for koncernen –
ikke den enkelte leder
 Koncernen ejer talentet
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Udviklingssamtalens rolle i talentudvikling
 Udviklingssamtalen er omdrejningspunktet for dialog omkring mål,
resultater og medarbejderens udvikling
 Medarbejdernes faglige og personlige udvikling tilpasses individuelle mål,
som understøtter den overordnede strategi i Nykredit

Lederen skal:
Strategi
2013

 stille ambitiøse mål
Mål

 kaste talentet ud på dybt vand
 lade talentet vokse med opgaven

Mål

Mål

 kontinuerligt følge op
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Krav og præstationsvurdering
 Koncernstillingsstruktur med klare men differentierede krav i forhold til de
enkelte jobprofiler og stillingsniveauer
 Præstationsvurdering 1-5 af alle ledere og medarbejdere

55-80 %

Uholdbar
præstation

Svingende
præstation

God
præstation

Fremragende
præstation

Excellent
præstation

1
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Nykredits talentprogrammer

Talentprogrammer
Nykredit
Academy

Leder
assesment

Build

Boost

Medarbejdere Highperformere
med potentiale
til udvidelse

Ledere Highperformere
med potentiale
til omstilling
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Ledertalenter

06-11-2012 13

Rammen for udvikling af den enkelte leder
 Nykredits Ledelsesmodel & ledelseskompetencer

 Årlig performancevurdering og årlig 360 grader
 Medarbejdertilfredshedsmålinger 2 gange årligt

 Lederassessment
 Action Lab
 Koncern rettede lederudviklingsprogrammer
 Ekterne lederuddannelser
 Skræddersyet ledelsesudvikling ( Herunder coaching og mentor )
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Nykredits Leder-pipeline og assessment

 Spotte, synliggøre og give overblik
over koncernens ledertalenter
 Sætte øget fokus på at udvikle
ledere fra et niveau til næste
 Styrke og fremtidssikre vores
lederpipeline med kvalificerede
lederkandidater til de forskellige
ledelsesniveauer
 Fastholde, motivere og udvikle
talentfulde lederpotentialer
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Årlige Lederassessments

 Tilbud om accelereret udvikling - ikke
en garanti for avancement
 koncentreret 2 dags program, hvor
kandidaterne får afprøvet og vurderet
deres lederpotentiale til skiftet til et
højere ledelsesniveau
 Alle deltagere får personlig feedback og
en personlig udviklingsplan
2012-2013
•

Executive niveau med 810 deltagere

•

Mellemlederniveau med
12-15 deltagere

•

Første ledelsesniveau med
15-20 deltagere

Organisation & Change Management
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Den samlede proces

Assessment Rapport

Leder spotter og
indstiller kandidater

Koncerndirektionen
prioriterer og
udvælger de endelige
kandidaterne

Assessment center

Assessmentrapport ,
feedback og udviklingsplan

Videreudvikling på nuværende
stillingsniveau
(Nykredits lederprogrammer
og individuel udvikling)

Leder-talentudvikling
(Action lab)
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Medarbejdertalenter
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Nykredit Academy - talentprogrammer
Nykredit Academy er et udviklingsforløb målrettet de bedst performende medarbejdere,
der arbejder med strategisk vigtige områder for Nykredit koncernen, og som samtidig
har potentiale til at udvikle sig i jobbet eller på tværs i koncernen

 Udvikle og fastholde talentfulde
medarbejdere
 Styrke og fremtidssikre talentpipeline
 Sætte fokus på at udvikle
medarbejdertalenter fra et niveau
til et andet

• Finansiel rådgivning & salg
• Tænk nyt.
• Projektledelse (på vej i 2013)
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Nykredit Academy – indhold og optagelseskriterier
 Modulopbygget forløb over 4-5 mdr. med et
mix af campus, skriftlige opgaver,
videomøder m.v.
 Afsluttende eksamen, personlig feedback og en
personlig udviklingsplan som en del af forløbet
 Kandidater udvælges og indstilles på baggrund
af en høj præstations- og potentialevurdering
samt en vurdering af særlige jobrelevante
kompetencer
 Indtil nu har ca. 200 medarbejdere gennemført
Nykredit Academy og ca. 45 nye medarbejdere
optages om året.

Erfaringsmæssigt er der flere af deltagerne der får nyt job i koncernen efter
deltagelse i Nykredit Academy
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Nykredit Certificering
 Nykredit Certificering er et struktureret udviklingsforløb for Nykredits kundevendte
medarbejdere
 Recertificering hvert 3. år
 Indeholder: uddannelse, test og en mundtlig eksamen med ekstern censor, hvor
faglighed omsættes til kunderådgivning
 Det faglige indhold er skræddersyet til den enkelte rådgivers jobprofil. Dækker
over forskellige fagområder som daglig økonomi, finansiering, investering og
pension

 Fokus er på klarhed over egne kompetencer, kompetenceudvikling og
karrieremuligheder.

06-11-2012 21

Overvejelser for talentet

 Hvad er din ”situation” ?

 Hvad motiverer dig ?

 Hvad er dine kompetencer ?

 Hvor langt er du villig til at gå ?

 Hvad skal der til for at nå dertil ?

 Hvad er din tidsplan ?
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Hvor har talentet de bedste vækstmuligheder
 Ledere der stiller klare krav og ambitiøse mål
 Ledere, der tør slippe kontrollen og kaste talentet ud på dybt vand
 Kontinuerlig fokus og opfølgning
 En indbyrdes forståelse af, at det er ”noget for noget”
 ”On the job training”
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