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Påbörja utvecklingsplan 
 
Översikt 
En utvecklingsplan hjälper dig att identifiera dina karriärsförväntningar och sätta upp utvecklingsmål med 
genomförbara steg och slutförandedatum som hjälper dig att fokusera på kortsiktig och långsiktig 
karriärsutveckling. Detta hjälpdokument går igenom hur du påbörjar din utvecklingsplan och har karriärsamtal 
med din chef. 
 
Vem gör det här: Den anställda påbörjar processen. Även HR-partnern och den anställdas chef kommer att 
slutföra stegen i processen. 

 

 

 

Steg 1 
Välj arbetspaketet Talent and Performance 
(talang och prestationer) i Workday. 

 

Steg 2 
Under menyn My Development (min 
utveckling) trycker du på Start Development 
Plan (påbörja utvecklingsplan). 

 
 

Steg 3 
Välj utvärderingsmallen Development Plan 
(utvecklingsplan) i rullgardinsmenyn. 
 
Steg 4 
Ange dagens datum för både Period Start 
Date (periodens startdatum) och Period End 
Date (periodens slutdatum). Dina 
utvecklingsmål kommer att ha specifika datum. 
Genom att ange det aktuella datumet har du 
flexibiliteten att skapa en ny utvecklingsplan 
senare vid behov.  
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Steg 5 
Klicka på Submit (skicka in). 

 

Steg 6 
Tryck på Open (öppna) för att uppdatera och 
lägga till information i din utvecklingsplan. 

 

Om du har delat dina karriärsmål och 
tillgänglighet för resor och omplacering tidigare 
kommer informationen i detta avsnitt att fyllas i 
automatiskt.  
 
Steg 7 
Om du vill uppdatera eller lägga till dina 
karriärspreferenser eller karriärintressen klickar 
du på pennan         till höger i avsnittet. 
 
Steg 8 
Klicka på pennan till höger i avsnittet 
för att redigera dina arbetsintressen. Du kan 
söka efter och välja jobbprofiler på CoorsTek 
som du anser är tilltalande för dina framtida 
tillväxtmöjligheter.  
 
Steg 9 
Klicka på pennan   till höger i avsnittet 
för att lägga till eller redigera dina 
resepreferenser. 
 
Steg 10 
Klicka på pennan        till höger i avsnittet för att 
lägga till eller redigera dina 
omplaceringspreferenser. 
 
När du har slutfört varje avsnitt klickar du på 
bocken för att spara avsnittet. 
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Steg 11 
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta till nästa 
avsnitt. 

 

Alla aktiva utvecklingsmål som du inte redan 
har angett i din Workday-profil kommer att 
fyllas i automatiskt.  
 
Steg 12 
Du kan klicka på pennan för att redigera, eller 
på X för att radera de automatiskt ifyllda målen 
från mallen. 
 
Steg 13 
Klicka på knappen Add (lägg till) för att lägga 
till ytterligare utvecklingsmål.  
 
 

 

Steg 14 
Lägg till ditt Development Objective 
(utvecklingsmål). Avsnittet Additional 
Information (ytterligare information) kan 
användas för att utveckla ditt mål. 
 
Steg 15 
Tryck på en lämplig Development Item 
Category (utvecklingskategori) i 
rullgardinsmenyn. 
 
Steg 16 
Lägg till startdatum och förväntat slutdatum för 
målet. Om du behöver ändra datum efter att 
planen skickats in kan du göra detta i 
arbetspaketet Talent and Performance (talang 
och prestationer). 
 
Steg 17 
Välj aktuell status för utvecklingsmålet.  
 
Steg 18 
Tryck på bocken för att spara målet. 
 
Upprepa steg 13–18 ovan för att lägga till 
ytterligare utvecklingsmål.  
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Steg 19 
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta till nästa 
avsnitt. 

 
 

Steg 20 
Granska Career Discussion Questions 
(karriärdiskussionsfrågorna). Klicka på pennan 
till höger om den första frågan (svar krävs) 
 
 

 

 

Steg 21 
Ange ditt svar på karriärdiskussionsfrågan.  
 
Steg 22 
Klicka på bocken för att spara ditt svar. 
 
Upprepa stegen 20–22 för de två återstående 
karriärdiskussionsfrågorna. 
 
Steg 23 
Klicka på Next (nästa) för att fortsätta. 

 Steg 24 
Granska sammanfattningen av din 
utvecklingsplan och gör eventuella ändringar 
om du så önskar. 
 
Steg 25 
Klicka på Submit (skicka in). 
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Steg 26 
Så fort du klickar på Submit (skicka in) kommer 
du att motta ett meddelande om att 
schemalägga ett utvecklingssamtal med din 
chef. Klicka på To do (att göra) för att läsa mer. 

 

Steg 27 
Skriv ut utvecklingsplanen och schemalägg ett 
möte med din chef för att diskutera planen i 
detalj.  
 
Steg 28 
När du har schemalagt diskussionen med din 
chef klickar du på Submit (skicka in) för att 
bekräfta att den planerade diskussionen har 
slutförts.  
 
OBS! Klicka inte på Submit (skicka in) förrän 
du har slutfört utvecklingssamtalet med din 
chef. 
 
När du klickar på Submit (skicka in) 
vidarebefordras planen till din chef som 
kommer att granska och bekräfta att 
diskussionen har ägt rum. 

 

Steg 29 
När din chef har granskat och bekräftat 
innehållet i din utvecklingsplan kommer du att 
motta en inkorgsuppgift. Välj inkorgsuppgiften 
Development Plan – Manager Plan 
(utvecklingsplan – chefsplan) 

 

Steg 30 
Din slutförda utvecklingsplan kommer att visas 
på skärmen och kräva bekräftelse. Klicka på 
pennan 
för att välja en bekräftelsestatus. Du kan 
bekräfta med eller utan kommentarer.  
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Steg 31 
Om du väljer att bekräfta med kommentarer 
kan du ange dem i rutan under 
bekräftelsestatusen. 
 
Steg 32 
Tryck på bocken för att spara dina 
kommentarer. 
 
Steg 33 
Klicka på Submit (skicka in).  

 

Vanliga frågor 
 
Hur skriver jag ut min utvecklingsplan? Tryck på arbetspaketet Talent and Performance (talang och 
prestationer) och välj Printable Review (utskrivningsbar utvärdering) i avsnittet My Performance (mina 
prestationer). Du kan välja den utvecklingsplan du vill skriva ut i rullgardinsmenyn.  
 

  
  
 
Vad gör jag om jag vill ändra mina utvecklingsmål? Du kan granska och redigera dina utvecklingsmål i 
arbetspaketet Talent and Performance (talang och prestationer). I denna meny kan du ändra dina aktuella mål 
eller lägga till ytterligare mål. 


