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partner merytoryczny

patronat medialny:

Poczuj miêtê do biznesu
Biznesowe spotkania dla HR

IV edycja

HR na diecie
Czyli odchudzanie i modelowanie procesów HRowych
Jak sprawiæ, aby organizacja by³a FIT?
Jak wyszczupliæ i odpowiednio modelowaæ procesy HRowe?
W jaki sposób d¹¿yæ do doskona³ości w swojej pracy i dlaczego warto mierzyæ i oceniaæ jej efekty?
Jaka powinna byæ idealna dieta HRowca?

Na powy¿sze pytania odpowiemy podczas IV edycji konferencji z cyklu „Poczuj miêtê do biznesu”,

prelegenci

która odbêdzie siê 24 listopada w siedzibie £SSE (Fabryka Grohmana). Listopadowe spotkanie

Grzegorz Filipowicz (ForFuture)

dedykowane bêdzie tematyce modelowania oraz wyszczuplania procesów HRowych. Uczestnicy naucz¹

Piotr Pszczó³kowski (HRtec)

siê jak wykorzystywaæ w swojej codziennej pracy leanowskie narzêdzia takie jak swimline, 8 muda czy

Ewa Puzia - Sawicka (Respect Sp. z o.o)

matryca RACI by usprawniæ swoje procesy. Poznaj¹ przyk³ady najczêściej spotykanych marnotrawstw

£ukasz Halkiewicz (Respect Sp. z o.o)

w obszarze dzia³añ HR oraz naucz¹ siê je eliminowaæ. Na wybranych przyk³adach zobacz¹ równie¿,
jak narzêdzia IT wspieraj¹ pracê HRowca oraz w jaki sposób usprawniaj¹ jego procesy.
Udzia³ w warsztacie jest bezp³atny, adresowany wy³¹cznie do dyrektorów, mened¿erów, specjalistów dzia³ów HR. Warunkiem uczestnictwa jest dokonanie
rejestracji do 17.11.2016. W tym celu nale¿y wys³aæ na adres email m.fratczak@respect-ds.pl swoje Imiê i Nazwisko, nazwê firmy oraz zajmowane
stanowisko. W temacie wiadomości prosimy wpisaæ „Poczuj miêtê do biznesu IV - zg³oszenie”. Ilośæ miejsc jest ograniczona, decyduje kolejnośæ zg³oszeñ.
G³ównym pomys³odawc¹ oraz organizatorem wydarzenia jest firma doradczo-szkoleniowa RESPECT oraz £ódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Patronat medialny nad wydarzeniem objê³a firma Wolters Kluwer.
W przypadku pytañ jesteśmy do Pañstwa dyspozycji
Magdalena Fr¹tczak
Koordynator Projektów
42 235 19 49, m.fratczak@respect-ds.pl
wiêcej informacji na www.respect-ds.pl/#355
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program
900
930 - 1100

Rejestracja uczestników, poranna kawa.
Wyszczuplanie procesów HRowych przy u¿yciu narzêdzi Lean Managment. - prowadz¹cy Ewa Puzia - Sawicka, £ukasz
Halkiewicz
Jak zoptymalizowaæ procesy HRowe przy u¿yciu narzêdzi lean m.in.: swimline, 8 muda w procesie HR, matryca odpowiedzialności RACI
Jak wyeliminowaæ straty i marnotrawstwa w procesach HR
Jak przygotowaæ organizacjê do wdro¿enia odchudzonych procesów HR

1100 - 1115

Przerwa

1115 - 1315

(R)Ewolucja w Systemach Ocen Pracowniczych – nowe podejście do Performance Management - prowadz¹cy Grzegorz
Filipowicz, Ewa Puzia - Sawicka
Dlaczego firmy odchodz¹ od tradycyjnych ocen okresowych?
Ocena okresowa czy performance management?
Jak przekszta³ciæ SOP - w dzia³aj¹ce i u¿yteczne dla wszystkich?
Zarz¹dzanie wynikami w organizacji przy u¿yciu Tablic Rozwoju

1315 - 1330

Przerwa

1330 - 1415

Optymalizacja procesów HR przy wykorzystaniu narzêdzi informatycznych - prowadz¹cy Piotr Pszczó³kowski
Optymalizacja procesów HR – za³o¿enia i praktyka
Kluczowe przes³anki do projektu optymalizacji HR w organizacji
Badania efektywności optymalizowanych procesów
Analiza wybranych case study przedstawiaj¹cych na przyk³adach ró¿nych organizacji przebieg procesu optymalizacji HR

1415 - 1430

Zakoñczenie, losowanie nagród.

