
Спа хотел „Планината“ с. Рибарица 12 - 13 юни 2015 г.

Скъпи колеги и приятели,

С удоволствие ви каним на XXIII-тия HR Weekend!

Това лято събитието ще ни отведе в подножието на 
живописния и прохладен Тетевенски Балкан. Диску-
сиите ще проведем в Спа хотел „Планината“ – с. Риба-
рица.

За семинарната програма отново сме избрали 
най-интересните и актуални за HR- специалистите 
теми.

Както всяка година, и през юни 2015 сме включили в 
програмата множество развлечения за свободното 
ви време! Очаквайте също нашето традиционно 
мероприятие-изненада, за което ще запазим мълча-
ние до 12-ти юни! 

Такса  участие – 210 лв. без ДДС, която включва:

Обяд (на 12.06. – петък);
Вечеря (на 12.06. – петък);
2 Кафе-паузи;
Материали за семинарната програма;
Участие в мероприятието-изненада.

Цени на нощувките (заплащат се и се фактурират 
допълнително в хотела):

Цена за единично настаняване
–  65 лв. за човек (с ДДС)
Цена за двойно настаняване
– 39 лв. за човек (с ДДС)

Цената включва нощувка, закуска на блок маса, 
ползване на вътрешен топъл басейн, суха сауна и 
парна баня, зала за релакс, интернет, паркинг, ДДС. 

Закуска

Официално откриване на XХIII-тия
HR Weekend

„Социалните мрежи в полза на 
намирането на таланти“, Силвия 
Лешина – TELUS International Europe

Кафе пауза

 „Изграждане на собствени 
технически кадри“, Спаска Станкова – 
Либхер-Хаусгерете Марица

Обяд и свободно време

Мероприятие - изненада 

Вечерна програма

08:00 – 09:30

09:30 – 09:40

09:40 – 11:10

11:10 – 11:30

11:30 – 12:30

12:30 – 15:00

15:00 – 18:00

20:00

Петък, 12 юни 2015 г.

Закуска

„Социалната ангажираност – 
дълг или потребност“, Антоанета 
Найденова – Фондация 
„Самостоятелни млади хора‘‘

Кафе пауза

Обратна връзка и официално 
закриване на XXIII-та среща 
Уикенд на HR екипите в България

08:00 – 09:30

09:30 – 11:30

11:30 – 11:50

11:50 – 12:15

Събота, 13 юни 2015 г.

Елеонора Тодорова
    (+359) 2 491 80 22
    (+359) 884 505 609
    eleonora@jobtiger.bg

За записвания и въпроси:  

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ:
4 юни 2015 г.

Допълнителна информация:

ПОКАНА

XXIII HR WEEKEND
 Ви кани да бъдете част от

XXIII-та среща на HR специалистите

Величка Такева
    (+359) 2 491 80 13 
    (+359) 882 364 456
    velichka@jobtiger.bg


