Организиран от

Допълнителна
информация за участие
Такса участие 180,00 лв без ДДС,
включваща:
» обяд (17.06.2011)
» вечеря (17.06.2011)
» 2 кафе-паузи
» материали за срещата
» мероприятие-изненада

С финансовата подкрепа на

17 и 18 юни 2011 г. , хотел „Дипломат Плаза”, гр. Луковит
Скъпи приятели,
Заповядайте заедно с екипа на JobTiger на XV-тия HR Уикенд!
Щастливи сме, че срещите ни два пъти в годината се превърнаха в такава приятна
традиция! Ще се радваме да се съберем отново, да обсъдим опита си и всички въпроси в
сферата на човешките ресурси, които ни вълнуват.
Предварителна Програма

Нощувките се заплащат
и фактурират допълнително
на рецепцията на
х-л „Дипломат Плаза”,
гр. Луковит:
» цена на човек в двойна стая –
40.00 лв. с ДДС/ нощ;
» цена на човек в единична стая –
50.00 лв. с ДДС/ нощ.
В цената са включени ползването
паркинг, закуска, застраховка,
туристическа такса и интернет.

Петък, 17 юни 2011 г.
08:00 – 09:30

Закуска (за всички, пристигнали предишната вечер)

09:30 – 09:40

Официално откриване на XV-тия HR Уикенд,
Светлозар Петров, управител на JobTiger Ltd.

09:40 – 11:10

„Придобиване на талантите – програма за практическо и професионално
обучение” Челопеч Майнинг ЕАД, Христина Сеизова и Виктория Туртанска

11.10 – 11.30

Кафе пауза

11:30 – 12:30

„Професионално развитие на служителите (кариерни пътища, обучение
и развитие на компетенции)” СИ ЕС СИ България ЕООД, Ирина Йончева

12:30 – 13:30

Презентация на SOGELIFE, официален спонсор на XV-тия HR уикенд –
„Как да се осигури бъдещето на човешкия капитал?”

13:30 – 15:00

Обяд и почивка

15.00 – 18:00

Мероприятие – изненада

18.00 – 20.00

Свободно време

20.00

Официална вечеря

Събота, 18.06.2011 г.
Краен срок за записване:
13.06.2011 г.
За записвания и допълнителна
информация:
Елеонора Тодорова
T: + 359 2 49 180 22
M: + 359 884 505 609
E: eleonora@jobtiger.bg

08:00 – 09:30

Закуска

09:30 – 10:30

„Проблеми на средния мениджмънт”, Либхер-Хаусгерете Марица ЕООД,
Спаска Станкова

10:30 – 11:30

Уъркшоп “Управления на знанията като съпътстващ фактор на израстването” ,
Плейтех България ЕООД, Ясмина Зейнилагич

11:30 – 11:45

Кафе пауза

11:45 – 12:30

Дискусия по актуални проблеми,
водещ Светлозар Петров, управител на JobTiger Ltd.

12:30

Официално закриване на XV-тия Уикенд на HR екипите в България

