Zveme Vás na praktické semináře

Přednáší: Mgr. Jan Zadražil

Určeno: ředitelům, manažerům, personalistům, náborářům

Termín:

23. 10. 2018, 9.00 – 15.00 hodin
20. 11. 2018, 9.00 – 15.00 hodin
4. 12. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

Místo konání:

Plzeň (bude upřesněno přihlášeným)

Cena:

3 500 Kč (bez DPH)/1 osoba/seminář

V případě objednávky všech seminářů je cena 9 000 Kč/1 osoba (bez DPH)

www.bti-plzen.cz

Naučíme Vás a poradíme

Jak řešit nedostatek a kvalitu pracovníků
1. Seminář: Jak oslovit a motivovat vhodné spolupracovníky


Předvídání a plánování potřeby pracovní síly



Specifikace požadavků na pracovníka



Oslovení a přilákání uchazeče



Profesionální administrace náboru

Termín: 23. 10. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

Cena: 3 500 Kč/1 osoba (bez DPH)

2. Seminář: Jak vybrat vhodné uchazeče


Analýza a kategorizace podkladů o uchazečích



Plné využití výběrových rozhovorů



Test pracovní kompetence uchazečů



Profesionální administrace výběru

Termín: 20. 11. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

Cena: 3 500 Kč/1 osoba (bez DPH)

3. Seminář: Jak zapracovat nové zaměstnance


Vypracování adaptačních plánů



Zaměření se na rozvoj pracovních kompetencí



Vytváření požadovaných pracovních návyků



Zadávání úkolů, sledování jejich zvládání a hodnocení výstupů



Podpoření rozvoje vztahů se spolupracovníky



Zvyšování schopnosti orientace v organizaci firmy

Termín: 4. 12. 2018, 9.00 – 15.00 hodin

Cena: 3 500 Kč/1 osoba (bez DPH)

Přihlásit se na semináře můžete na kontaktech BTI.

www.bti-plzen.cz

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA
Přihlášku je nutné zaslat nejpozději 14 dní před konáním semináře
e-mailem (diviskova@bti-plzen.cz)
nebo poštou:
Bohemia Training Institute s.r.o, V Malé Doubravce 27, 312 00 Plzeň.
Název vzdělávacího programu
Termín konání
Účastnický poplatek
Jméno, příjmení účastníka/ů:

Název společnosti

Adresa společnosti, PSČ
IČ
DIČ
Kontaktní osoba

V ……………………………. dne

telefon:

……………………

e-mail

Podpis ……………………………………………………………

Na základě zaslané přihlášky bude vystavena faktura v plné výši. Fakturu vystaví Česko-německá obchodní a průmyslová
komora v Praze.
Osobní údaje zpracováváme korektně, zákonným a transparentním způsobem a zajišťujeme nejvyšší možnou bezpečnost
těchto údajů, zabraňujeme jakémukoliv neoprávněnému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení, ztrátě či
poškození, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití. Osobní údaje
zpracováváme pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování.
Vše o zásadách zpracování osobních údajů na www.bti-plzen.cz.

www.bti-plzen.cz

