HLAVNÍ PARTNER KONFERENCE

Povoláváme Vás na konferenci

QUO VADIS II.- TRH PRÁCE
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ADRESA KONÁNÍ:

DATUM:

Budova Kooperativy a ČPP, konferenční sál
Pobřežní 21, 180 00 Praha 8

PROGRAM:
9.00 – 12.00: JUDr. Jiří Vaňásek, náměstek pro řízení
sekce zaměstnanosti a nepojistných sociálních dávek MPSV
ČR. Absolvent právnické fakulty Západočeské univerzity
v Plzni působí na MPSV od roku 2007. V současné době řídí
oddělení zahraniční zaměstnanosti, odbor trhu práce, odbor odvolacích a správních činností v oblastech zaměstnanosti a odbor nepojistných sociálních a rodinných dávek.
Přijďte se seznámit a debatovat nejenom nad tím:
- Kam kráčí trh práce v ČR?
- Jaké jsou možné scénáře dalšího vývoje na trhu práce?
- Příčiny a důsledky nejnižší nezaměstnanosti ČR v EU
- Jak pracovat s nevýhodami a jak využít výhod současného stavu
- Zaměstnáváním cizinců
- Co se děje mimo území ČR
- Iniciativou Práce 4.0

12.00 – cca 14.00: Milan Novák, zakladatel a výkonný ředitel společnosti Goodcall se v oblasti recruitmentu pohybuje již 14 let, přičemž nábor, získávání talentů a talent management nejsou jen jeho prací, ale také koníčkem
a vášní. V minulosti řídil mezinárodní pracovní agenturu
a spolupracoval se společnostmi jako ExxonMobil, Microsoft, GE či Coca Cola.
Bude hovořit:
- 
O tom, proč připraveným přeje štěstí a rychlejší vyhrává
Představí:
- 
Nejnovější zbrojní arzenál pro personalisty a náboráře ze světa e-technologií a robotiky.

Dále se můžete těšit na: široké spektrum informací o trhu práce, který
začíná být limitujícím faktorem pro fungování firem v ČR. Budete o této
problematice moci volně diskutovat, jak s výše uvedenými řečníky, tak
mezi sebou. Uvidíte nejnovější technologická řešení automatizující
práci při hledání zaměstnanců. Tématům bude dán významný časový prostor. Činíme tak s vědomím závažnosti situace a důležitosti dané problematiky.

CENA:
Člen Klubu personalistů ČR a ČMA

1500 Kč

(druhý účastník ze členské organizace zdarma, třetí a další 1000 Kč)

Nečlen Klubu personalistů
Studenti a penzisté
Čestní členové

2500 Kč
300 Kč
zdarma

Přihlášky (viz příloha),prosím,
zasílejte na info@klubpersonalistu.cz,
telefon: 773 885 384

