
Покана за XXII-ия уикенд на HR екипите в България 

Организиран от:  

х-л „ФЕСТА – Уинтър Палас“, Боровец на 28-ми и 29-ти ноември 2014г. 
 Скъпи приятели и колеги, 

Есента настъпи и заедно с нея дойде време да ви поканим на поредния HR Weekend! 
В неформална, приятелска обстановка,  JobTiger организира традиционната среща, на 
която да дискутираме актуални въпроси от работното ежедневие на HR-ите, съчетано с 
много забавление и приятни емоции. 
Съобразихме се с желанието на повечето от вас - XXII-рото мероприятие ще се проведе 
в Боровец! Да се надяваме, че планината отново ще ни посрещне със своето есенно 
очарование и красота!  
Интересните дискусии ще проведем в уютния хотел „Феста – Уинтър Палас“, а за 
семинарната програма сме подбрали от предложените теми, които ви вълнуват и са 
важни за HR обществото. 
Ще ви изненадаме и със следобедното мероприятие, което засега ще запазим в тайна! 

ПРЕДВАРИТЕЛНА ПРОГРАМА: 

Петък, 28 ноември 2014 г. 
  

08:00 – 09:30  Закуска 
09:30 – 09:40  Официално откриване на XХII -рия HR Weekend 
09:40 – 11:10  Некачественият подбор - какво пропускаме?                            
 Модератор: Тодор Тодоров, Assess Ltd 
11:10 – 11:30  Кафе пауза 
11:30 – 13:30   Инструменти за оценка на мотивацията при подбор на персонал. 
 Мотивацията - къде е границата между работодателската отговорност 
 и личната? 
 Модератор:  Елена Борисова, VIP Security 
13:30 – 15:00  Обяд и свободно време 
15:00 – 18:00  Мероприятие - изненада  
20:00  Вечерна програма 
  
Събота, 29 ноември 2014 г. 
 

08:00 – 09:30  Закуска 
09:30 – 11:30  „Програми за развитие и задържане на търговци във VIVACOM” 
 Модератори: Стела Йорданова и Ваня Василева, VIVACOM 
11:30 – 11:50  Кафе пауза 
11:50 – 12:15  Обратна връзка и официално закриване на XXII-та среща на HR 
 специалистите 
 

Допълнителна информация: 

Такса  участие – 210 лв. без 
ДДС, която включва: 
• Обяд - 28.11.2014 г. 
• Вечеря - 29.11.2014 г. 
• 2 Кафе-паузи 
• Материали за 

семинарната програма 
  
Цени на нощувките 
(заплащат се и се фактурират 
допълнително в хотела)  
Цена на човек: 
• единична стая - 60 лв. с 

ДДС 
• двойна стая – 40 лв. с 

ДДС 
  
Цената включва: 
• Закуска 
• СПА пакет 
• Интернет 
• Туристическа такса 

За записвания и 
допълнителна информация:  
  

Елеонора Тодорова 
Т: 02/ 491 80 22 
М: 0884 505 609 
E:  Eleonora@jobtiger.bg 
 

Таня Манчева 
Т: 02/ 491 80 14 
М: 0882 213 750 
E: Tanya@jobtiger.bg  
 

КРАЕН СРОК ЗА ЗАПИСВАНЕ: 
20 НОЕМВРИ 2014 г. 
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