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WHAT CAN WE
OFFER YOU?
Thought leadership
Customer orientation
Global and local perspective
Proven track record
Innovation, Excellence and Passion
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OUR
SERVICES

Human Capital Consulting
We create customised and effective solutions for our
clients that enable their organisations to attract, develop
and retain employees.
•
•
•
•

Reward Management
Employee Relations & Labour Relations
Organisational Design & Effectiveness
Talent Management

Assessment
We work with our clients to build the capacity and
strengthen the capability of their organisations. We support
our clients in making objective and informed decisions
about staff selection and development.
•
•
•
•
•
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Job Design
Team Effectiveness Solutions
Selection Assessment
Development Assessment
Interview Training

Coaching

Training Institutes

We offer executive coaching with a focus on developing
leadership skills that allow your organisation to thrive under
the most challenging conditions — the skills needed to
drive change, manage complexity, build top performing
teams, and maintain a strong personal foundation.

We developed internationally-accredited training
opportunities to equip employees with the technical skills
their jobs require, based on effective practical training within
our state of the art technical training institutes:

• Executive Coaching
• Team Development Coaching
• The Coaching Clinic® - Coaching Skills for Leaders &
Managers
• Building a Coaching Culture
• Coaching Supervision

• Takatuf Petrofac Oman (TPO)
• Oman Institute for Oil & Gas (instOG)

Takatuf Scholars Programme
We equip Omani students with skills and abilities for the
global knowledge economy of the 21st century through a
rigorous academic enrichment programme that prepares
them for personal and professional success in the Sultanate
and abroad.
• Student Selection & Assessment
• Student Development Programmes
• International Scholarships Management
• Educational Consulting
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OUR
STORY
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2010
OOC Human Capital Roundtable takes place to address common
challenges faced by Oman Oil Company and Group Companies in
attracting, retaining, motivating and managing people.

2011
As a result, a team of experts is pulled together and Takatuf
becomes operational with the objective of overcoming the human
capital challenges that, if not met, would compromise the Group’s
sustainability.

2013
In a very short time, because of its success, Takatuf Oman LLC
is spun off as a separate business entity to allow it to provide
human capital services to a wider market. Since then Takatuf has
actively responded to Oman’s workforce development needs and
provides innovative human capital solutions for a wide variety of
corporate and institutional projects across the Sultanate.
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WHAT OUR
CLIENTS SAY
“ With the outstanding support of Takatuf’s Human
Capital Consulting Team, we were able to complete our
Employee Engagement Survey and involve our staff in
our short- and long-term planning. Takatuf has helped us
reinforce a culture of communication and engagement
that our staff appreciates.”

Rewards & HR Systems Manager commenting
on Takatuf’s HC Consulting

“ Orpic is on a steep journey of business, organisation
and talent growth. Takatuf has been a very reliable partner
supporting Orpic on this journey with professional, reliable
and quality services as we assess our own in-house
talent, as well as external talents intending to join Orpic to
support this growth. The Assessment Team is pro-active
and attentive and our relationship is a business-effective
solution. It’s reassuring to have Takatuf as a true partner
that continuously innovates and enhances its products
and services.”

Senior Advisor to the Chief Executive Officer
commenting on Takatuf Assessment Services

“ Ooredoo is committed to providing development and
growth opportunities to our talent by providing various
platforms of learning opportunities. Coaching is one of
the most effective Learning and Development tools and
working with Takatuf’s coaches enables our leaders to
recognize how their strengths align with our organisational
goals, helping us meet the constant challenges of today’s
fast-paced telecom business environment.”

Department Head - People Development
commenting on Takatuf Coaching Services

“ Our experience with the Takatuf Scholars Programme
has been outstanding. Their committed, experienced and
innovative team have demonstrated how Oman’s best
young talent can be equipped with skills and abilities for
this century. We believe that developing such talent is the
only way we can achieve our national goals and sustain
our progress. The results have already been rewarding,
and we at Oman Trading International look forward to
continued success in the future.”

VP Petchem and Business Development
commenting on the Takatuf Scholars
Programme
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تطوير
الروح اجلماعية TEAM

DEVELOPMENT

تعزيز
القدرات والطاقات

CAPABILITY
BUILDING

شهادات
نفخر بها
“ بفضل الدعم الرائع من فريق استشارات رأس املال البشري يف تكاتف،
أجنزنا «استبيان االرتباط الوظيفي» وهكذا أشركنا موظفينا يف التخطيط
على املدى القصير والبعيد .وساعدتنا تكاتف على تعزيز ثقافة التواصل
واإلشراك التي يقدرها موظفونا اآلن” .
مدير املكافآت ونظم املوارد البشرية ،تعليقا على خدمات «تكاتف»
لالستشارات يف مجال رأس املال البشرية

“ مت ّر شركة «أوربك» مبرحلة منو يشمل كادرها وهيكلها وأنشطتها ،ويف
هذا اإلطار أقمنا مع «تكاتف» شراكة وطيدة لتعزيز استراتيجية «أوربك»
ودعمها مبا يلزم من خدمات إلدارة كفاءات املوظفني خالل عملية التقييم
الدوري إضافة إلى استقطاب كوادر جديدة لالنضمام للشركة .يتم ّيز فريق
التقييم بـ»تكاتف» بتفانيه وعمله الدؤوب ،ونحن سعيدون مبا أثمرته هذه
الشراكة خصوصا يف ظ ّل سعي فريق «تكاتف» للتحسني الدائم للحلول
واخلدمات التي يق ّدمها”.
مستشار أول للرئيس التنفيذي تعليقا على خدمات «تكاتف» للتقييم

“ تولي أوريدو اهتماما كبيرا بكادرها حيث تقوم بتوفير البرامج التي تكفل
مستمر .ونظرا ألن
بشكل
لهم فرص سانحة للتعلّم واالستفادة والتط ّور
ٍ
ٍ
التدريب التوجيهي املباشر أداة فاعلة للتعلم والتطوير فقد قمنا باالعتماد
على فريق تكاتف للتدريب التوجيهي و الذي أسهم يف تعريف وإدراك
موظفينا مبهاراتهم التي ميكن أن ترفد أهداف املؤسسة ،وهو ما عزّز
بدوره من قدرتنا على ّ
تخطي الكثير من التحديات يف قطاع االتصاالت
املتج ّدد يوما بعد يوم” .
رئيس دائرة تطوير املوظفني تعليقا على خدمات التدريب التوجيهي يف
تكاتف
“ جتربتنا مع برنامج ر ّواد «تكاتف» رائعة بك ّل املقاييس ،حيث يتم ّيز الفريق
املشرف عليه باخلبرة واالبتكار والتفاني ،كما أظهر لنا إمكانية األخذ
بزمام الكوادر الوطنية من الطلبة من خالل التدريب وغرس املهارات.
لدينا إميان كبير بأن تطوير هذه الكفاءات هو الطريق الوحيد لتحقيق
األهداف الوطنية واستدامة أنشطتنا وإجنازاتنا .ونتطلّع للمزيد يف املرحلة
املقبلة”.
نائب الرئيس و تطوير األعمال تعليقا على برنامج رواد تكاتف

١١

١٠

2010
عقدت شركة النفط ال ُعمانية (لقاء الطاولة املستديرة حول إدارة رأس املال البشري) ملناقشة
التح ّديات التي تواجهها الشركة ومجموعة الشركات املنضوية حتت مظلّتها يف استقطاب
الكفاءات البشرية وتشجيعها وإدارتها واحلفاظ عليها.

2011
املختصني لتشكيل شركة «تكاتف» والتي يقع على
نتج عن احللقة النقاشية تأسيس فريق من
ّ
عاتقها لتجاوز التح ّديات القائمة على صعيد رأس املال البشري والتي قد تؤثر على استدامة
مجموعة شركات النفط ال ُعمانية.

2013
بعد م ّدة وجيزة وبفضل النجاحات التي حقّقتها الشركة مت تأسيس «تكاتف ُعمان ش.م.م».
كشركة مستقلة تُعنى بتقدمي خدمات رأس املال البشري لشريحة أكبر من الشركات يف السوق
احملل ّية .وقد قامت الشركة منذ ذلك احلني بتلبية متطلّبات السوق من خالل تقدمي حلول
مبتكرة للعديد من املؤسسات والشركات واملشاريع يف أنحاء السلطنة.
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تاريخنا
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التدريب التوجيهي

معاهد التدريب

نقدم التدريب التوجيهي للقيادات مع التركيز على تنمية املهارات القيادية التي متكن
مؤسستك من االزدهار يف ظل التحديات والظروف ،واملهارات املطلوبة لقيادة التغيير
والتعامل مع األوضاع املعقدة وبناء فريق فعال واالحتفاظ باألساس الشخصي للقائد.

نسعى لتوفير فرص تدريبية معتمدة دوليا لتأهيل املوظفني باملهارات التقنية التي
حتتاجها وظائفهم ،من خالل التدريب العملي الفعال يف معاهدنا التدريبية التقنية
احلديثة:







التدريب التوجيهي للقيادات
التدريب التوجيهي لتطوير الفرق
عيادة التدريب التوجيهي  -مهارات التدريب للقادة واملدراء
بناء ثقافة التدريب التوجيهي
اإلشراف على التدريب التوجيهي




معهد تكاتف بتروفاك عمان TPO
معهد عمان للنفط والغاز instOG

برنامج رواد تكاتف
نهيئ الطالب العمانيني مبهارات وقدرات تناسب أقتصاد املعرفة العاملي يف القرن
احلادي والعشرين من خالل برنامج إثرائي أكادميي جاد ،يعدهم للنجاح على املستويني
الشخصي واملهني يف السلطنة وخارجها.





أختيار الطالب وتقييمهم
برامج لتطوير الطالب
متابعة البعثات الدولية
االستشارات التعليمية
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خدماتنا

استشارات رأس املال البشري
نقوم بابتكار حلول عملية تناسب مع عمالئنا لنضمن ملؤسستهم القدرة على استقطاب
الكادر البشري واالحتفاظ به وتطويره.





إدارة املكافآت يف املوارد البشرية
عالقات املوظفني والعالقات العمالية
تطوير هيكلية املؤسسات وفاعليتها
إدارة املواهب

مركز التقييم
نعمل مع عمالئنا على بناء املؤسسات وتعزيز مقدراتها وكفاءاتهان وذلك من خالل
توفير القاعدة الالزمة التخاذ القرارات السليمة ألختيار املوظفني األنسب وكذلك
عملية تطوير املوظفني.
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التصميم الوظيفي
حلول زيادة فعالية الفريق
إختيار املوظفني (داخليا وخارجيا)
تطوير املوظفني (حتديد نقاط القوة والتطوير)
التدريب على أداء املقابالت الشخصية

ما الذي
نقدمه؟

أفكار قيادية وريادية

نظرة شمولية محلية وعاملية

حلول تناسب احتياجات العمالء

سجل حافل

إبداع وشغف ومت ّيز
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التقط صورة للرمز أدناه للحصول على املزيد من املعلومات
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حلول إدارة
رأس املال البشري

