„Pozyskiwanie talentów i rekrutacja”
Szkolenie bezpłatne

Termin: 11 grudnia 2012r. (wtorek) , godz. 10:00 – 13.00
Miejsce: Hotel Europejski w Krakowie ( ul. Lubicz 5)
Organizator: Agencja Zatrudnienia ATERIMA

Doświadczeni eksperci branży HR zmierzą się w trakcie 3 – godzinnego szkolenia z mitami dotyczącymi
pozyskiwania pracowników – w szczególności w zakresie przebiegu procesu rekrutacji. Specjaliści
ATERIMA podzielą się także wiedzą dotyczącą tworzenia opisów stanowisk, które pozyskują
najwartościowszych kandydatów.
Formuła szkolenia zakłada formę zbliżoną do warsztatowej z możliwością pytań, dyskusji, a także
indywidualnych konsultacji.
Uczestnicy otrzymają materiały przydatne każdemu menadżerowi w trakcie prowadzenia procesów
rekrutacyjnych.
Szkolenie jest przeznaczone dla kadry zarządzającej sektora MŚP.

Harmonogram szkolenia:
09:45 – 10:00 Rejestracja użytkowników
10:00 – 11:00 Maja Smolarczyk, Iwona Machowicz: „Jak rekrutować specjalistów?”
11.00 – 11:30 Przerwa kawowa
11:30 – 12:15 Maja Smolarczyk, Bartosz Wiktorowicz: „Jak zmierzyć się z wyzwaniem
rekrutacji masowych?”
12:15 – 12:30 Pytania i odpowiedzi
12:30 – 13:00 Rozstrzygnięcie loterii wizytówkowej oraz konsultacje indywidualne

Prowadzący - eksperci ATERIMA:
Maja Smolarczyk, HR Project Manager w ATERIMA
Psycholog o specjalizacji Zarządzanie Zmianą, praktyk Zarządzania
Zasobami Ludzkimi. Ma 10-letnie doświadczenie w projektowaniu i
przeprowadzaniu procesów oraz kampanii rekrutacyjnych w tym
międzynarodowych, zarówno tradycyjnych, jak i metodą poszukiwań
bezpośrednich. Ma doświadczenie w obsadzaniu stanowisk
szeregowych, specjalistycznych i managerskich średniego i wyższego
szczebla. Zajmuje się diagnozą organizacji pod kątem oceny
potencjału i rozwoju personelu. Prywatnie przede wszystkim mama,
gospodyni domowa i pożeracz książek.

Iwona Machowicz, HR Manager w ATERIMA
Ekspertka z dziedziny HR, absolwentka studiów pedagogicznych na
krakowskiej AP, Informatyki i Zarządzania na AGH oraz Zarządzania
Zasobami Ludzkimi na WSE w Krakowie. Od kilku lat związana z branżą
rekrutacyjną i HR, gdzie wspiera swoich klientów w poszukiwaniu
odpowiednich pracowników, a swoich współpracowników w
skutecznym zarządzaniu ludźmi. W swoim portfolio ma zrealizowane
projekty dla branż: IT, HR, logistyka, spedycja, automotive, księgowość,
produkcja, marketing, sprzedaż i nowe media. Prywatnie pasjonatka
tańca, ruchu i podróży. Wielbicielka kotów, ale przede wszystkim ludzi
:)

Bartek Wiktorowicz, Key Account Manager w ATERIMA
Specjalista ds. komunikacji z kontrahentami. Ma 5-letnie
doświadczenie w branży HR, zarówno w przeprowadzaniu negocjacji,
wdrożeniach projektów kadrowych, jak i bieżących realizacji.
Zajmuje się doborem narzędzi rekrutacyjnych, systemów współpracy z
agencją, poszukuje metod praktycznych zastosowań nowych
rozwiązań personalnych. Prywatnie uwielbia motocykle.

Więcej informacji:

www.aterima.pl

Kontakt:

szkolenia@aterima.pl
tel.: (+48) 12 297 66 87
fax: (+48) 12 297 66 99

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie: www.aterima.pl/aktualnosci/241/bezplatneszkolenie-pozyskiwanie-talentow-i-rekrutacja

