POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK
Vás pozýva na
informačný seminár

PODPORA VÝBEROV
SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA

Číselná typológia má dnes veľmi široké uplatnenie a špeciálne v personálnej oblasti je
plnohodnotným poradným nástrojom pri výberových konaniach. Prostredníctvom nej
je možné odhaliť vhodnosť, danosti a aj perspektívnosť zamestnancov ešte predtým,
než do nich budú investované náklady
Ukážeme Vám možnosti ako eliminovať omyly už pri výberovom konaní.

8. február 2018 – od 9:00 – cca 12:00
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Miesto konania :

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Kód seminára:

180208

Lektorka:

Katarína Čičmancová, poradkyňa a konzultantka

Účastníci :

Informačný seminár je určený najmä pre pracovníkov personálnych
oddelení a ostatných vedúcich pracovníkov, ktorí majú na starosti vo
firme výbery a nábory nových zamestnancov a samozrejme pre
všetkých ostatných záujemcov o problematiku.

Elektronická prihláška

Obsah seminára:



Čo je číselná typológia a kde a na čo sa dá v podnikaní využiť



Číselná typológia ako plnohodnotný poradný nástroj pri výberových konaniach



Výpovedná hodnota čísel, čo všetko je v nich zakódované



Prínos a použitie číselnej typológia v praxi



Praktické príklady



Odpovede na otázky



Diskusia

Odborný garant:

Mgr.Daniela Grznárik
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk
tel.č. 02/48291297
fax: 02/48291260

Bratislavská regionálna komora SOPK

IČO:30842654, IČ DPH: SK2020815236
Jašíkova 6, 826 73 Bratislava 29
tel.: 02/48291 257; 02/48291 297; fax: 02/48291260
e-mail: daniela.grznarik@sopk.sk, jela.bielikova@sopk.sk

Záväzná prihláška
PODPORA VÝBEROV SPRÁVNYCH ĽUDÍ NA SPRÁVNE MIESTA
Kód seminára:

180208

Dátum:

8. február 2018

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava

Meno, titul: ..........................................................................................................................

Funkcia: ...................................................E-mail:...............................................................

Firma: .........................................................................Tel.č..................................................

Adresa, PSČ: ........................................................................................................................

IČO: .............................................................
Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Záväznú prihlášku zašlite na vyššie uvedené kontaktné údaje.
Svojím podpisom zároveň udeľujem súhlas so zasielaním informácií o aktivitách BRK SOPK.
Zaslaním svojej prihlášky súhlasím v zmysle zákona Zák. č.122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení
neskorších predpisov so spracovaním mojich osobných údajov uvedených v prihláške subjektom Slovenská
obchodná a priemyselná komora ( ďalej SOPK ). Tieto údaje môžu byť spracované výlučne pre účely aktivít
realizovaných prostredníctvom SOPK

Dátum:

Pečiatka a podpis:

