HR Tech MiniConference
13 grudnia 2016 r.
Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
ul. Ks. Biskupa Wincentego Tymienieckiego 22 G, Łódź
100 video rozmów kwalifikacyjnych na 1 stanowisko w 1 dzień?
Assessment Center, dzięki któremu poznamy prawdziwe zachowanie kandydatów?
5-minutowe gruntowne badania, które pozwolą przeanalizować zespół i podejmować lepsze
decyzje?
Poznaj 3 narzędzia, które pomogą Ci uzyskać jak najwięcej z działań HR! Użyj tylko jednego, lub
wszystkich trzech, indywidualnie lub połączonych. Rozwiązania pomogą wzmocnić różne aspekty Państwa
działów HR. Trzy węgierscy prekursorzy innowacji HR zaprezentują narzędzia, które ulepszają procesy
oraz korzyści jakie z nich płyną zarówno dla firmy jak i jej pracowników.

10.00 10.20:

Powitanie i otwarcie

10.20 10.30:

Środowisko startupowe
Wprowadzenie produktu na rynek wymaga wiele wysiłku i zasobów. Krótkie
podsumowanie jak Hungarian National Trading House wspiera innowacyjne MŚP
i startupy.
Zsolt Horváth

Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.
Gábor Kónya, Ambasada Węgier

Hungarian National Trading House, ICT Key Account Manager
10.30 11.00:

Prezentacja 3 startupów

Jak technologia wspiera procesy HR, aby wydobyć najlepsze cechy z pracowników.
Poznaj aplikanta poprzez zautomatyzowane video rozmowy kwalifikacyjne oraz
platformę rekrutacyjną, które przyspieszą proces zatrudnienia i pozwolą podjąć
lepsze decyzje rekrutacyjne.
András Holics

Indivizo, Założyciel

Rejestracja
RSVP: 6 grudnia 2016 r.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy po otrzymaniu potwierdzenia udziału od Organizatorów.
Link do rejestracji.

Symulacje biznesowe – zabawne szkolenia online, assessment center, wydarzenia
integracyjne.
Péter Szlávik

SimTeam, Założyciel, CEO
Badania pracownicze w jednym miejscu. Zlokalizowana w chmurze platforma
pozwala mierzyć sieć organizacji, satysfakcję pracowników i wartości firmowe za
pomocą 5-minutowych ankiet. Dane pozwolą Ci podejmować lepsze decyzje
organizacyjne.
Péter Hári

CX-ray, Założyciel, CEO

11.00-11.15:

Przerwa kawowa

11.15 - 12
.30:

Mini prezentacje i sesje interaktywne

Poznaj jak działają zaprezentowane platformy.
Znajdź najkrótszą drogę do najlepszego kandydata – zostań rekruterem oceń video
rozmowy kwalifikacyjne aplikantów.
András Holics

Indivizo, Założyciel
Poznaj umiejętności biznesowe swoich kandydatów poprzez zabawę.
Peter Szlavik

SimTeam
Jak wykorzystać sieć organizacji, aby utrzymać i zmotywować pracowników? Jakie są
najlepsze praktyki zarządzania zmianą w organizacji?
Peter Hari

CX-ray
12.30 13.00:

Networking, rozmowy ze startupami, pytania

Rejestracja
RSVP: 6 grudnia 2016 r.
Udział w wydarzeniu jest bezpłatny, możliwy po otrzymaniu potwierdzenia udziału od Organizatorów.
Link do rejestracji.

