POZVÁNKA
Bratislavská regionálna komora SOPK v spolupráci s Affida, s.r.o.
Vás pozýva
na
seminár

AKO SPRAVODLIVO ODMEŇOVAŤ ZAMESTNANCOV

Ako nastaviť spravodlivé odmeňovanie vo firme?
Ako zistiť skutočný prínos jednotlivých zamestnancov?
Prečo niekedy firmy prichádzajú o najlepších ľudí?

Lektorka: Ing. Soňa Sopóci Brchnelová,
podnikateľka a riaditeľka s dlhoročnými skúsenosťami s budovaním,
riadením a vedením tímu aj niekoľko desiatok zamestnancov.

7. jún 2018, od 9:00 – cca 13:00
BC Kerametal, Bratislavská regionálna komora SOPK, Jašíkova 6, 826 73 Bratislava

Účastnícky poplatok: BEZPLATNE
Prihlasovací kód seminára: 180607

Elektronická prihláška

Program:
08.30 hod

Prezentácia účastníkov

09.00 hod – cca 13.00 hod

Seminár













Ako zaistiť vo firme motivovaný tím?
Prečo vonkajšia motivácia funguje len krátko?
Ako vo firme vytvoriť dobrý tím?
Ako zaistiť, aby zamestnanci ťahali za jeden povraz?
Dá sa vo firme zmeniť konkurenčný boj na spoluprácu?
Prečo niektorí zamestnanci nerobia to čo majú?
Ako nastaviť systém efektívnych štatistík vo firme?
Ako „merať“ administratívnych zamestnancov?
Ako sa nenechať zahltiť tabuľkami?
Ako čítať grafy a zaistiť ich rast?
DISKUSIA

Prakticky orientovaný seminár je určený majiteľom a riaditeľom stredných
a malých firiem, ktorým ukáže iný pohľad na problematiku personalistiky
a odmeňovania vo firme. Cieľom seminára je zaistiť prehľadné hodnotenie
produkcie zamestnancov a vedieť spravodlivo zhodnotiť vo firme prínos
jednotlivých členov tímu.

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

Záväzná prihláška

Ako spravodlivo odmeňovať
zamestnancov
Kód seminára:

180607

Dátum:

7. jún 2018

Miesto:

BC Kerametal, Jašíkova 6, Bratislava – Ružinov

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.
Ako dotknutá osoba týmto, v zmysle ustanovenia § 4 ods. 3 písm. d) zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
(ďalej len „Zákon“), udeľujem súhlas so spracúvaním svojich vyššie uvedených osobných údajov, a to najmä na účel súvisiaci s mojou účasťou na podujatí Bratislavskej regionálnej
komory SOPK (ďalej len „Podujatie“), identifikácie mojej osoby v súvislosti so zvoleným Podujatím, zdokumentovania činnosti prevádzkovateľa v súvislosti so zvoleným Podujatím,
vykonávania kontroly v súvislosti so zvoleným Podujatím, poskytnutia osobných údajov v súvislosti s realizáciou a/alebo propagáciou zvoleného Podujatia tretím stranám, (ďalej len
„Súhlas so spracúvaním osobných údajov“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov udeľujem prevádzkovateľovi, ktorým je Bratislavská regionálna komora SOPK (ďalej len „BRK
SOPK“), so sídlom Jašíkova 6, 821 07 Bratislava, IČO: 30842654. Ako dotknutá osoba uvádzam, že Súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený BRK SOPK, sa vzťahuje, za
predpokladu zabezpečenia primeranej ochrany osobných údajov v súlade so Zákonom, na účel uvedený v tomto Súhlase so spracúvaním osobných údajov. Ako dotknutá osoba
rovnako vyhlasujem, že mi boli poskytnuté všetky informácie podľa ustanovenia § 15 Zákona a som si vedomý/á svojich práv ako dotknutej osoby v zmysle ustanovenia § 28
Zákona. Vyhlasujem, že poskytnuté osobné údaje sú pravdivé a boli poskytnuté slobodne. Týmto zároveň udeľujem BRK SOPK aj súhlas na použitie mien, vyhotovenie a/alebo
použitie podobizní, obrazových snímok, obrazových a zvukových záznamov a/alebo obrazovo-zvukových záznamov týkajúcich sa mojej osoby, a to na rovnaký účel ako je účel
vymedzený v Súhlase so spracúvaním osobných údajov (ďalej len „Súhlas“). Súhlas so spracúvaním osobných údajov ako aj Súhlas je udelený na dobu 10 rokov a je možné ho
kedykoľvek odvolať zaslaním žiadosti na emailovú adresu sopkrkbl@sopk.sk alebo zaslaním písomnej žiadosti na adresu BRK SOPK. Zároveň súhlasím so zaradením mojej
elektronickej adresy do databázy BRK SOPK a so zasielaním informácií o aktivitách.

Dátum:

Pečiatka a podpis:

