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TWORZENIE PROCEDUR W SALONIE
Należę do osób, które nie cierpią żadnych ograniczeń.

Prawdopodobnie Ty też. Tacy są w większości przedsiębiorcy. Jednak, żeby
powstała stabilna firma potrzebna jest pewna konsekwencja. WIZJA –
STRATEGICZNY PLAN – DZIAŁANIE – ANALIZA DZSIAŁAŃ I EFEKTÓW

Wynika z tego jedna rzecz. DYSCYPLINA w realizacji wizji jest niezbędna.
Pomagają w tym procedury.



CO TO SĄ PROCEDURY1.
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Nikt nie lubi biurokracji. A procedury są pewnego rodzaju biurokracją.
Są to spisane dokumenty określające tryb postępowania w
określonych sytuacjach.

 Procedury są jak drogowskazy tyle, że do funkcjonowania
systemu jakim jest firma.
Określają, jak należy postąpić, zachować się danej sytuacji. Co należy
zrobić w sytuacjach skomplikowanych i wymagających. 

Mogą dotyczyć sposobu witania klienta, przeprowadzania rozmowy,
realizowania zadania czy opieki posprzedażnej. Procedury pomagają
innym ludziom znaleźć się w Twojej firmie, współpracować i
realizować zadania indywidualne i wspólne.

Procedury, aby były realizowane powinny być spisane, a osoby, które
mają się do nich stosować przeszkolone w zakresie stosowania się do
tych procedur.



   
2. Po Co Ci Procedury?
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pomagają ukierunkować działania w firmie.
pomagają zdyscyplinować działania w firmie. 
pomagają zsynchronizować działania na różnych etapach i
szczeblach
pomagają utrzymać porządek organizacyjny i zapobiegają
chaosowi
każdy pracownik wie co i jak ma robić
procedury pomagają rozliczać z wykonanej pracy

W małej firmie najczęściej nie ma żadnych procedur i w
sytuacjach trudnych, skomplikowanych jak np. reklamacja,
nieobecność pracownika
czy choroba właściciela dochodzi do napięć emocjonalnych.
Różne sytuacje wymagają różnego działania wg Twoich zasad,
których inni ludzie nie musza rozumieć, znać, domyślać się.

3. jakie procedury Tworzyc?

Przede wszystkim takie, które wymagają jednolitego
postepowania wszystkich zaangażowanych w daną sprawę osób.
Np. zabieg wykonywany w salonie. Każdy pracownik ma inne
wyobrażenie o danej czynności. Zależy to od własnych przekonań,
wiedzy i doświadczenia.
Wyobraź sobie, że dzwonisz do firmy, ale nie ma osoby, która zajmuje
się danym tematem. Ktoś inny odbiera telefon, przyjmuje sprawę,
rzuca zapiski na biurko i tyle go temat obchodzi. (Przecież to nie moje
zadanie) i twoja sprawa leży nie powiem, dokąd.  Dzwonisz kolejny
raz i nikt nic nie wie. W polskich firma to niemal codzienność. Nikt nic
nie wie. Mało jest odpowiedzialności. Mówią oddzwonimy i nie
oddzwaniają.
 Procedura w pewnym sensie zaspokaja potrzebą bezpieczeństwa.
Zarówno twoją jak i twoich pracowników. Oni czują się pewniej, kiedy
wiedzą czego od nich wymagasz i co mają robić, a ty spokojniej, że
wszystko chodzi jak w zegarku.



4.  JAKIE CECHY POWINNY MIEĆ PROCEDURY
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JASNE I ZROZUMIAŁE Nic ci po procedurze, jeśli jest
pisana językiem, którego ktoś nie zrozumie, bo nie zna takiego
słownictwa. W BF robiliśmy Live w salonie, podczas którego
sprzedawaliśmy różne produkty. Jedna z pracownic przyszła z kartką,
na której spisała sobie trudne słowa �. Bardzo wyszukane
nazwy składników kosmetyków. Nie była w stanie ich powtórzyć.
Zapytałam, czy klienci będą wiedzieli o co chodzi, jeśli użyje języka,
którego sama nie potrafi zapamiętać i powtórzyć? Nawet kiedy już
spiszesz wszystkie

PRZEJRZYSTE, NIESKOMPLIKOWANE.
Ludzie muszą je zrozumieć, żeby stosować.

OBOWIĄZUJACE WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW
Nie może być sytuacji, że jeden może się spóźniać, a inny nie.

SPISANE I DOSTĘPNE w razie potrzeby. W pracy w firmie
nie ma nic na słowo. Spisana, wdrożona (szkolenie) i sprawdzana w
stosowaniu pozwala rozliczyć pracownika i sprawdzić jego
kompetencje i przydatność w firmie. Pracownik nie ma myśleć, ma
wiedzieć, gdzie w razie czego zajrzeć, gdy nie wie, jak postąpić. W
stresie trudno o racjonalne myślenie nie tylko pracownikom.



   
5.  Od Czego Zacząć?
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Od wizji. Od tego czym firma się zajmuje, jakie zadania realizuje, a
potem kto odpowiada za dane zadania. 
Następnie rozpisania regulaminu pracy, działów, zakresów zadań
pracowników. (nawet rozrysowania sobie kto komu podlega i czym
się zajmuje
Od opisania stanowisk wg hierarchii np. menadżer �szef recepcji     
recepcjonistka1, recepcjonistka2, 
Dla każdego stanowiska tworzymy zakresy obowiązków
jednakowe dla danego stanowiska. Jeśli opierasz prace salonu na
wykorzystywaniu mocnych stron pracowników to tworzysz
wspólną bazę dla stanowiska, a dodatkowe zadania ujmujesz w
indywidualnym dodatku do np. zakresu obowiązków.
PRZYKŁAD: kosmetyczka. Jedna wykonuje tylko mani pedi, a druga
wyłącznie zajmuje się oprawa oka (rzęsy) i socjalmedia. Podstawa,
która mówi o obowiązkach pracownika, przychodzeniu do pracy w
godzinach…, dbaniu o stanowisko pracy itp. będzie taka sama, ale
szczegóły np. z terminowością zamieszczania postów,
konsultowania treści z menadżerem będzie już dodatkiem pisanym
indywidualnie. Dzięki temu każdy wie co ma robić, a w sytuacjach
kryzysowych nie stresuje się, nie panikuje, że nie wie co ma zrobić
tylko stosuje się do regulaminu, który zna.
Dress code salonu
Zasady odbierania telefonów, oddzwaniania
Zasady umawiania wizyt, proponowania kolejne np. jak
sprzedawać kosmetyki do pielęgnacji domowej po zabiegu. 
I takie prozaiczne rzeczy jak zamiatanie schodów, podlewanie
kwiatów, wynoszenie śmieci, segregacja, przekazywanie
informacji, zgłaszanie uwag klientów, komunikowanie się z
klientem, klauzula poufności i do tego wszystkiego konsekwencje
niestosowania się do obowiązującego regulaminu.
Ważne, żeby regulamin, który tworzysz nie był wrogiem
pracownika. Ważne, żeby ludzie czuli się z tym swojo i
bezpiecznie.
I oczywiście, żeby biurokracja nie przytłoczyła nas wszystkich :)



 6.  Kiedy Tworzyć Procedury?
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Od zaraz :) Nie czekaj, aż stworzysz chaos.  Nawet kiedy jesteś sama,
a planujesz zatrudnianie to już się do tego przygotuj. Np. zakres
obowiązków, regulamin wdrażania nowego pracownika, system
szkolenia nowego pracownika, regulamin wynagradzania, premiowania
itp.
Najprawdopodobniej nie stworzysz tego w jeden ani dziesięć dni. W
miarę wdrażania niektóre elementy będą ewoluować. Zacznij od wizji,
misji, kim jesteście, kto jest klientem. jak podchodzicie do obsługi
klienta i pracy w salonie. 
Następnie kierunki rozwoju. Każda nowozatrudniona osoba jest
ciekawa możliwości rozwoju w danej formie. Ludzie chcą być częścią
rozwijającego się przedsiębiorstwa, ale jednocześnie od razu unikasz
sytuacji, że zatrudnisz kogoś komu nie jest po drodze z firmą.

7.  Jak Ja To Rozwiązałam?

Najpierw stworzyłam księgę salonu, która stanowi swoisty kodeks
zasad i już nakreśliła kim jesteśmy i czego oczekujemy od naszych
pracowników oraz kim jest nasz klient, jak traktujemy klienta i
dlaczego co nas wyróżnia na rynku i jakie firma ma osiągnięcia.
Księga już sama w sobie jest swoistym spisem zasad i wartości
obowiązujących w salonie.
Kolejną rzeczą jest wizja, w jakim kierunku zmierzamy, co jest
naszym celem.
Zasady i wartości jakie stosujemy w firmie (np. szczerość,
odpowiedzialność, troska, profesjonalizm).
Jak dbamy i opiekujemy się klientem.
Jak postępujemy w przypadku reklamacji i uwag klienta (to nasza
największa wartość, bo pozwala nam poznać oczekiwania rynku)
Jak dbamy o higienę
I dalej przechodzimy już do procedur i standardów obsługi,
obowiązków stanowiskowych, zadaniowych (szczegółowych)
każdego stanowiska (np. jakie raporty i kiedy przygotowują
pracownicy – np. ilość klientów, których obsłużyli w tym nowych,
utarg z zabiegów, utarg ze sprzedaży kosmetyków itp.)
Księgę salonu daję do przeczytania (przejrzenia) kandydatom na
pracowników. Zdarza się, że już po 3 stronach wychodzą i dziękują
za pracę. Oszczędzamy sobie czasu i kosztów.



8. wdrażanie procedur. 
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Bardzo istotne. Bo cóż po tym, że ty się narobisz, jeśli nikt
się nie będzie stosował.

Najkorzystniej byłoby mieć menadżera i wymagać od niego wdrożenia,
przeszkolenia i kontrolowania personelu. Ale nie zawsze jest możliwe
a Ty musisz również mieć na wszystko baczenie, bo nie wszystko da
się przewidzieć, niektóre procedury trzeba modyfikować, dostosować
do zachodzących zmian w firmie i na rynku.

Robić to małymi kroczkami. Np. wprowadzasz jednolity sposób witania
klienta dzwoniącego do firmy. Informujesz o tym pracowników
podczas zebrania, objasniasz lub szkolisz, a później sprawdzasz, jak
to realizują. Miałam kiedyś sytuację w jednym z salonów, z którym
współpracowałam w masterze, że wszystko zostało wdrożone,
personel przeszkolony, a w trakcie audytu okazało się, że mało kto się
stosuje do ustaleń.

Po zapoznaniu i przeszkoleniu każdy podpisuje osobny dokument,
który dołączany jest do akt pracowniczych. Tu jest największy ból
właścicieli, bo nie stosują kodeksu pracy. Zgodnie z kodeksem
wszystkie takie informacje powinny być zawarte w dokumentach
pracowniczych. Również notatka, że nie stosował się do
obowiązującego regulaminu czy w konsekwencji kara.



9. PRZYKŁADYOWY WYKAZ  POTRZEBNYCH  PROCEDUR
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* MISJA, KIERUNKI ROZWOJU, WIZJA STANDARDY OBSŁUGI – (u
mnie jako księga salonu) * Witamy i żegnamy klienta * Obsługujemy
klienta w recepcji *Karta klienta – zasady wypełniania * Obsługa
podczas zabiegu * Reklamacje i skargi  * Odwołanie wizyty,
spóźnienie, przyjście przed czasem * Odpowiadanie na pytania, *
Tworzenie atmosfery  *Procedury higieniczne (zgodne z lokalnymi
wymogami Sanepidu)

* RODO (powinno być przygotowane przez prawnika).
OBOWIĄZKOWE JEŚLI PROWADZIMY REJESTR KLIENTÓW,
SPRZEDAŻ ONLINE ITP. KLAUZULA POUFNOŚCI!

* OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW
(ogólne) * Obowiązki recepcji - zapisy - propozycja - proponowanie
produktów do pielęgnacji - umawianie kolejnej wizyty - obsługa po
wizycie - wykaz, czas i kto przeprowadza szkoleń wstępnych dla
nowego pracownika. * odpowiedzialność w salonie. Tutaj dobrze
wyznaczyć kto komu podlega, kto za co odpowiada, chociaż
te informacje posiadamy w zakresach obowiązków, to jako
usprawnienie komunikacji i wdrożenie nowego pracownika jest
przydatne. Poniższe procedury mam jako załącznik do księgi salonu.

*ORGANIZACJA PRACY - stanowiska – jakie stanowiska tworzy firma
np. dział obsługi klienta: recepcjonista (u mnie np. jest asystentka
menadżera) telefonistka itp. W małych firmach najczęściej rozdziela
się te czynności do zakresów obowiązków pracowników tzw.
produkcyjnych np. fryzjerzy, kosmetyczki. Planując rozwój
firmy warto wziąć pod uwagę ilość osól, które chcemy docelowo
zatrudniać i na jakie stanowiska, działy itp. - stałe obowiązki (u mnie
obowiązują checklisty) - zakresy obowiązków i odpowiedzialności
(załącznik do umowy o pracę) - checklisty np. wykaz produktów i
narzędzi do zabiegu pedicure, Instrukcja krok po kroku – Sterylizacja
narzędzi itp. - instrukcje BHP
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*PROCES REKRUTACJI I ZATRUDNIANIA NOWEGO PRACOWNIKA 
- profil stanowiska 
- profil niezbędnych kompetencji 
- profil charakterologiczny 
To są informacje wyłącznie dla ciebie, ale pomagają ci spojrzeć na
kandydata bardziej świadomie, z rozsądku
 - zasady wdrażania nowego pracownika 
- zasady wynagradzania 
- zasady premiowania - regulamin pracy 
- checklisty
/ schematy postepowania w sytuacjach złożonych)

*POLITYKA CENOWA (ogólnie – dla nas samych), ale można zawrzeć
informację o tym, skąd się biorą pieniądze w firmie, jeśli nie mamy
tego w księdze salonu)

UWAGA* 
Wszystkie te systemy

szczegółowo omawiamy w projekcie MASTER 
jako elementy poszczególnych systemów firmy.  

Serdecznie zapraszam do projektu.
Świadomość biznesowa powinna poprzedzić 

proces tworzeniu oprocedurowania.


