ЗАЕДНО С ВАС МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

Здравейте приятели, колеги и съмишленици,
Вероято вече сте чували за нашия Втори практически семинар ЗАЕДНО с доказали се
мениджъри човешки ресурси и/или управители на фирми.
Той ще бъде посветен на темата „КАК ДА ЗАДЪРЖИМ ЕКИПА СИ В СИЛНО КОНКУРЕНТНА СРЕДА?”
22-23.02.2017-та година.
Изказваме нашата благодарност към участниците в Първия практически семинар през
септември 2016-та г. Те ни вдъхновиха със своите идеи и обратни връзки да направим
това продължение и надграждане.
Този път обучението ще бъде:
- на ново място,
в Парк Хотел Витоша, гр. София – 1700, ул. Росарио 1,
- повече гости - Ирена Жотева и Жюстин Томс
- по-дълго – ден и половина и с още повече възможности за практически задачи и
дискусии между вас – по метода- „Жива книга” (Living Book)
Нашето специално предложение към вас е:
Да станете автор на „Жива книга” с вашия уникален опит, който да споделите с нас.
Запишете се предварително до 17.02.2017-та, за да станете ”ЖИВА КНИГА” в нашата
ЗАЕДНО HR библиотека. (След края на семинара тази информация ще бъде достъпна
до всички участници и „онлайн”, за да може да достигне до повече хора)
За кого е предназначен Вторият практическия семинар:
- Мениджъри на малки и големи екипи
- Специалисти и мениджъри човешки ресурси
- Колеги и съмишленици
Ето какво споделиха с нас участниците от Първия практически семинар на ЗАЕДНО –
от професионалисти за професионалисти през септември 2016-та на въпроса „Какво
най-много ви хареса в този семинар?”:
- Същностните разговори без излишна теория, въпреки че практиката не може
без нея
- Примерите от професионалисти в практиката
- Дискусионния модел на поднасяне на информацията
- Отворения характер на дискусията, диалогичност
- Новите идеи и запознанства
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Предварителна програма:
Сряда - 22.02.2017
09.00 – 10.30 - Сесия 1
I. Състояние на пазара на труда. Бъдещето на HR в организацията
II. Профилът на днешния служител - X, Y, Z поколения – Ирена Жотева – управляващ
сътружник в Hill International Bulgaria – нови данни от изследването през 2016-та година
11.00 – 12.30 - Сесия 2
III. Ролите на мениджъра при ангажирането на служителите
1. Култура на победители – Ще представим различни казуси от 15 годишната практика на
ЗАЕДНО по темата – Как може тиимбилдинга да подпомогне процесите на изграждане на
екипна идентичност, осъзнаване на фирмените ценности, ангажираността на екипа към
компанията и какво ли още не?
14.00 – 15.30 - Сесия 3
2. Работодателска марка – Кауси от практиката на български и международни компании,
представени лично от техните мениджъри или реални потребители.
Наш специален гост тук ще бъде Жюстин Томс, ABC Design & Communication. - Как
отглежда екипа си вече 18 години?
16.00 - 17.00 - Сесия 4
3. Игровизация (Gamification) – Къде, как и защо?
17.00 – 19.00 - Отворена дискусия по метода „Жива книга”
Четвъртък - 23. 02. 2017-та
10.00 – 11.30 - Сесия 5
IV. Цялостно ангажиране на служителите - ум, дух, тяло, сърце
Други методи за мотивиране и задържане на служители
12.00 -13.00 - Сесия 6
Дискусия по предварително поставените въпроси и казуси.
Цена за един участник - 650лв без ДДС
Вижте и нашите специални отспъпки:
ЗАЕДНО можем повече
За 2ма и повече участници от една организация - общо 800лв; За 3ма - 900лв
ЗАЕДНО съмишленици
За участници от Първия семинар през септември - 15%
За участие само в дискусията -„Жива книга” - 17 до 19ч. само на 22.02.2017
За един участник - 69лв без ДДС
49лв. за 2ма и повече участници
За допълнителна информация и записване на: 0888 775 710, office@zaedno-bg.com.
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