
A fiatalok megtartásának
kényes receptje

MIÉRT  VEGYÉL  RÉSZT?

A legtöbb vállalat hazánkban is szembesül azzal a kihívással, hogy
mennyire nehéz a gyakornokokat vagy pályakezdőket hosszabb
távon megtartania. Éppen hogy csak betanultak, és köszönik, már
állnak is tovább. Ez pedig elszivárgó szervezeti tudást és
felesleges energiabefektetést követel a munkatársaktól. 

szeretnél többet tudni a Z-generáció működéséről és
szeretnéd a Z-generációsokat megtartani

Mert cégvezető vagy HR-vezető vagy és mert:
 

Kapcsolattartónk:
 

Puskás Marianna gazdaságfejlesztési csoportvezető:
  +36-94-506-646 / puskas.marianna@vmkik.hu

 

REGISZTRÁCIÓ

PROGRAM
Az első 15 HR-klub jelentkezőnek ingyenes részvételi lehetőség a munkajogi előadáson, utána pedig

egy közös ebéd a közeli Park Hotel Pelikánban

Kulcs a Z-generáció foglalkoztatásához - Megyeri Mirtill, tréner, a Zyntern társalapítója

Hogyan kell a fiatalokat megtartani? - kerekasztal beszélgetés

   Megyeri Mirtill - Z-generáció és integrációs szakértő

   Borsos László - ifjúságszakmai mentor, az Erzsébet Ifjúsági Alap Nonprofit Kft.-nél

   Müllner Zoltán - a büki Nestlé gyár HR felelőse 

Saját kihívásaink és gyakorlataink: közös gondolkodás a fiatalok megtartásáról

   Moderátor: Kálmán Edina, szervezet- és üzletfejlesztési tanácsadó

Következtetések és továbblépés

Regisztrálni ezen a linken tudsz 2021. szeptember 24-ig, péntekig! 

A részvétel lehetőségénél a regisztráció időpontját vesszük

figyelembe, így részvételi szándékod érdemes minél hamarabb jelezni!  

A  TÉMA  AKTUALITÁSA

látod, hogy micsoda probléma, hogy szervezetedből idejekorán elmennek a fiatalok, és szeretnél
erre a helyzetre konkrét, gyakorlati válaszokat kapni
kíváncsi vagy a másoknál már működő gyakorlatokra, inspirációkat és új energiákat kívánsz
hazavinni, hogy változtass szervezeteden, és élvezd a változás gyümölcsét

Csatlakozz, és légy HR-klub tag, mert 
EGYÜTT KÖNNYEBB!

Októberi, főként cég- és HR-vezetőknek szóló találkozónkon az ideális gyakornoki
program elemeinek összeszedésére és egymáshoz illesztésére vállalkozunk.  

10:00-13:00:

13:00-13:15:

13:15-14:00:

14:00-16:45:

16:45-17:00:

2021. okt. 6. 13:00-17:00, a VMKIK épületében (Szombathely, Honvéd tér 2.)

De vajon hogyan lehet egy mai fiatalt egy szervezetben tartani? Hogyan működik a Z-generáció, és

milyen igényei vannak egy munkahellyel szemben? Mi egy jó gyakornoki program titka, mit kell minden,

fiatalokat foglalkoztató szervezetnek manapság figyelembe venni? 

REGISZTRÁCIÓ EZEN A LINKEN!

Az esemény részleteit (zoom link / pontos helyszín, stb.) - a vírushelyzettől függően - csak a

regisztráltaknak küldjük meg az esemény előtt egy héttel!

2021. október 6., szerda

VAS MEGYEI HR KLUB
A HR-menedzsment fejlődésért
A Vas Megyei Kereskedelmi és Iparkamara szervezésében

mert EGYÜTT KÖNNYEBB!

mert HR-klub tagként egyike szeretnél lenni annak a 15 főnek, aki ingyen tudja igénybe
venni az okt. 6-án 10:00-12:00 között szerveződő, "A munka- és pihenőidő szabályainak
alkalmazása járványhelyzetben" című munkajogi felkészítést és utána, a közös ebédet

Az első 15 jelentkezőnek
ajándék munkajogi előadással
és ebéddel, az esemény előtt
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