A humánerő súlya a
vezetői döntésekben

Humán Szakemberek
Országos Szövetsége

Budapesti Klub

HR-sprint gyakorló HR-szakembereknek
2022. szeptember 21. szerda 13:00 - 16:30

A HR szakma fejlődéséért

Lechner Tudásközpont, 1111 Budapest, Budafoki út 59. E/3. épület, nagyterem

REGISZTRÁCIÓ EZEN A LINKEN!
2022. szept. 7-ig

Mivel a rendezvény 30 főben maximált,
biztosítsd mielőbb a helyed résztvevőként!

EMBEREK ÉS VEZETÉS?
Hiába mutatja ki egyre több hazai és nemzetközi kutatás, hogy egy
cég értékét az emberei és a közöttük szövödő hálózat adja, az üzleti
döntésekben ez a szempont még mindig háttérbe szorul.
Mi, HR-vezetők és szakemberek vajon hogyan értessük meg a cégvezetőkkel a HR kapcsán hozott döntések
jelentőségét? Hogyan győzzük meg őket, hogy vizsgálják meg egy-egy üzleti döntésnek a kollégákra, a fluktuációra vagy
a szervezeti működésre vonatkozó következményeit? Hogyan vizualizáljuk jól a számokat és az összefüggéseket az HR
fejlesztésében, hogy a felsővezetők valóban felelős döntéseket tudjanak hozni?
A HSZOSZ szeptembertől újrainduló Budapesti klubján ezt a témát fogjuk sprintszerűen, interaktív eszközökkel körbe
járni. A klub célja tehát, hogy a megjelent HR felelősök - a közösségi intelligencia és a csoport erejével - egy gazdag
eszközparkot rakjanak össze, saját munkájuk eredményesebbé tételére.

MIÉRT VEGYÉL RÉSZT?
Mert HR- vagy szervezetfejlesztési vezető / felelős vagy, és mert:
nem csak jól szeretnéd végezni a munkádat, de szeretnéd a
vezetéssel is jobban megértetni, hogy mit és miért teszel
szeretnéd, ha az általad kezdeményezett fejlesztések nagyobb
arányban és erősebb vezetői elköteleződéssel valósulnának meg
kíváncsi vagy, mások hogyan "adják" el HR kezdeményezéseiket
a másoknál már működő gyakorlatokat, esetleges kudarccal végződő tapasztalatokat
szeretnéd hazavinni, hogy te magad légy a változás kulcsa és motorja szervezetedben

PROGRAM
13:00 - 13:15
13:15 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 14:45
14:45 - 16:15
16:15 - 16:30

Klubvezetők:

Nyitókör
Felvezető előadás: A HR-menedzsment és az üzleti döntések ütközőpontjai
HR-dilemmák szervezett, sprintszerű feldolgozása
Kávészünet
Válaszok és HR-eszközpark
Amit ma hazaviszünk

Kovács Tamás, a Lechner Tudásközpont HR-vezetője (kovacs.tamas442@gmail.com)
Kálmán Edina, a Formáció Csoport vezetője (kalmanedina@formacio.hu) / +36 20 581 2822

