KURSY.CZ
https://www.kursy.cz/talent-management-a-rizeni-kariery-pracovniku-v-denni-praxi-productonwkt/
On-line seminář

Talent management a Řízení kariéry pracovníků v
denní praxi
Jak máte ve firmě vyřešeno následnictví? Máte dostatek talentů? Rozvíjíte své zaměstnance? Budujete si „dobrou značku“
jako zaměstnavatel?

E-learning je určen:
HR manažerům a personalistům, majitelům a jednatelům menších firem, vedoucím pracovníkům PO a NNO.

Cílem on-line semináře:
seznámit účastníky semináře s významnými úkoly vedoucího pracovníka - řízením talentů a kariéry jeho zaměstnanaců.

Obsah on-line semináře:
Co je Talent management
Kdo je talent a jak ho poznáme
Kde hledat talenty
Jak talenty udržet ve firmě
Kdy a proč rozvíjet zaměstnance
Jak sestavit kariérní plán zaměstnance
Jak ochránit investice do rozvoje zaměstnanců
Následnictví a jeho výhody pro firmu
Příklady dobré praxe

Jak e-learningový seminář probíhá?
ve stanovenou dobu se připojíte na webovou stránku on-line semináře (pokyny pro přihlášení do on-line od nás obdržíte
e-mailem)
posloucháte přednášku lektora a sledujete powerpointovou prezentaci (můžete si ji stáhnout či vytisknout pro
zapisování poznámek)
prostřednictvím okna pro "chat" můžete klást otázky, poprosit o zopakování něčeho, čemu jste nerozuměli atd.
po semináři budete mít přístupný záznam

Co k on-line semináři potřebujete, technické požadavky na e-learning?
přístup na internet
sluchátka (můžete použít i reproduktory, ale doporučujeme spíše sluchátka) nebo telefon (zavoláním na pražské tel. číslo)
zajistit si, aby Vás po dobu on-line výuky nikdo nevyrušoval

Jaké výhody má on-line seminář proti klasickým seminářům?
díky on-line vzdělávání ušetříte náklady za cestu a neztrácíte kvůli ní čas
díky úzkému zaměření semináře posloucháte jen to téma, které Vás zajímá
on-line semináře mají kratší dobu trvání, neztrácíte tak pozornost jako u celodenních seminářů

Lektor
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Bc. Ilona Bartovská
je nezávislý konzultant a manažer specializující se na oblast řízení lidských zdrojů ve výrobních společnostech. V oblasti ŘZL
praxe 12 let. 6 let pracovala jako HR manažer pro německo – americkou zahraniční výrobní společnost v oblasti elektro
průmyslu.
Působila jako mentor pro pozici Specialista náboru a jako lektor pro odbornou zkoušku podle…

Termíny a přihláška
Datum

Čas

Místo

Cena
Jakmile vypíšeme nový termín, dáme Vám vědět. Nechte nám

19.10.2017

10:30 12:30

On-line

490,- Kč

prosím na sebe [link]kontakt[/link].
Požádat o nový termín

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21 %.
Sleva 10 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 3-5 osob.
Sleva 20 % pro každého přihlášeného při současné objednávce jednoho semináře 6 a více osob.

Doplňující informace
Cena semináře zahrnuje kromě účasti na školení také studijní či pracovní materiál zpracovaný lektorem.
Množstevní sleva na seminář Vám bude automaticky odečtena na faktuře. Více informací se dočtete v Podmínkách účasti na
semináři, které jsou součástí závazné přihlášky.
Dotazy týkající se problematiky semináře, které nejsou příliš specifické a týkají se širšího okruhu posluchačů, je možné zasílat
předem na e-mailovou adresu: info@kursy.cz.
Dotazy budou zodpovězeny v rámci přednášky.
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