Имали ли сте проблеми при намирането на високо квалифицирани служители?
Имали ли сте проблеми с текучество при новопостъпилите служители?
Имали ли сте проблеми при оценяването на хората си?

Заповядайте на нашия семинар:

Европейски практики в областта на
HEAD-HUNTING и оценката на потенциала
или
Как да привличате, мотивирате, оценявате и задържате вашия персонал в Европейска България?

И ще научите:
• Кои са добрите практики в Head-Hunting?
• Как да открием и привлечем подходящите за нашата компания хора -

изграждане и развитие на информационни канали?
• Как да оценяваме компетентности и потенциал, без да използваме

въпросници?
• Как да задържим КЛЮЧОВИТЕ специалисти/мениджъри в своята компания?
• Как да се справим с трудностите в намирането на високо квалифицирани

хора след присъединяването на България към ЕС?
И още нещо...

В РЕ М Е В И

П АР АМ Е ТР И

Дата: 12 и 13 Март 2007 (Понеделник и Вторник).
Обща продължителност на обучителната програмата: 16-18 астрономически
часа, организирани в 4 половин-дневни блока.

ОБ У Ч И ТЕ Л
Марк Де Тюрк, управляващ партньор на IDEAS cv. Intl.

У Ч АС Т Н ИЦ И
Управители, мениджъри и специалисти човешки ресурси от различни компании.

ПРОГРАМА

ДЕН 1 - 12.03.2007 (Понеделник)
Отваряне на обучението - Добре дошли...
Запознаване; Индивидуално целеполагане - формулиране на очакванията от обучението;
Представяне на модела на работа, целите и програмата на обучението;
Бариери пред ученето - действителни факти.
или
Как да се справим с трудностите в намирането на високо квалифицирани хора след присъединяването на България към ЕС?

09:30 - 10:15

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30 (Кафе-пауза)

Комуникация и информационни канали
Същност; Успешни модели за предаване и приемане на информация;
Фактори подпомагащи и блокиращи комуникацията;

11:30 - 13:00

или
Как да открием и привлечем подходящите за нашата компания хора - изграждане и развитие на
информационни канали? - Част I
13:00 - 14:30 (Обяд)

Диагностична методика
Скала на тоновете
или
Как да оценяваме компетентности и потенциал, без да използваме въпросници?

Типология
Двата типа хора
Въведение в материята на ролите, статистиките и резултатите

14:30 - 15:30

15:30 - 15:45 (Кафе пауза)

15:45 - 16:45
16:45 - …...

ДЕН 2 - 13.03.2007 (Вторник)
Функции - роли и резултати от практиката
Как да пишем обява - примери от добрата практика

09:30 - 11:15
11:15 - 11:30 (Кафе пауза)
11:30 - 13:00
13:00 - 14:30 (Обяд)

PR канали - приложение в практиката на HR специалистите
Или
Как да открием и привлечем подходящите за нашата компания хора - изграждане и развитие на
информационни канали? - Част II
Как да оценяваме ТАЛАНТИ - примери от добрата практика
Създаване, Развитие и Управление на мотивацията на служителите
или
Как да задържим КЛЮЧОВИТЕ специалисти/мениджъри в своята компания?
Затваряне на обучението
Заключение
Рефлексия - “Моите постижения...”

14:30 –15:30
15:30 - 15:45 (Кафе пауза)

15:45 - 16:45

16:45 - ….

М Я С Т О
SPA HOTEL BANKYA PALACE**** - кв. Банкя, София - http://www.bankyapalace.com

ВАШАТА ИНВЕСТИЦИЯ
Обучението за всеки участник възлиза на стойност - 620 лв./човек.
В посочената по-горе такса се включва осигуряването от Изпълнителите – Alicorn
Consult и IDEAS на обучителна зала, два обяда и една вечеря; печатни материали за
еднократна употреба и такива оставащи за обучаваните.
Таксата следва да бъде преведена, не по-късно от 2 Март 2007г., по банков път IBAN: BG 92 RZ BB 91 55 10 86 27 51 29, BIC: RZ BBB GSF, Raiffeisen BANK – Bulgaria,
Титуляр: “Аликорн-Консулт”ЕООД. Основание за плащане: такса обучение.
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з а п ис ва н е :

Тел./Факс: 02 98 98 669, GSM: 0898 508 195
E-mail: office@alicorn-consult.com, www.alicorn-consult.com
Лице за контакт: Александра Найденова

Семинарът е съвместна инициатива между:

Training, Consulting, Project management
Europe wide – 15 years of experience
www.ideas-reality.com, info@ideas-reality.com

Recruitment, Training, Development,
HRD and OD Consulting
www.alicorn-consult.com, office@alicorn-consult.com

