Proiect cofinanțat de UNIUNEA EUROPEANA din Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritara 3: Locuri de munca pentru toti
Obiectivul specific 3.8: Cresterea numarului de angajati care beneficiaza de instrumente, metode, practici etc.
standard de management al resurselor umane si de conditii de lucru imbunatatite in vederea adaptarii activitatii la
dinamica sectoarelor economice cu potential competitive identificate conform SNC/domeniilor de specializare
inteligenta conform SNCDI
Proiect: „HRM – Human Resource Management”, Cod MySMIS: 117167
Beneficiar: Aleron Training Center S.R.L

Atelier de inovare in
Managementul Resurselor Umane
Cui se adresează?
Atelierul de inovare în managementul resurselor umane se adresează
specialiştilor HR în cadrul companiilor din Regiunea Sud Muntenia
(județele Prahova, Argeș, Dâmbovița, Ialomița, Călărași, Giurgiu,
Teleroman), care activează într-unul din sectoarele economice eligibile în
proiectul HRM – Human Resource Management (cofinanțat din Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020,
contract POCU/227/3/8/117167).
La acest atelier sunt invitati sa participe 60 de specialisti in resurse
umane din mediul de afaceri privat – IMM-uri din Regiunea Sud
Muntenia.

De ce să participați?
✓ Atelierul este dedicat dezvoltarii de mecanisme care sa anticipeze
nevoile viitoare de competente
✓ Veți invata noi sisteme, instrumente, metode si practici de
dezvoltare a utilizarii managementului resurselor umane,
contribuind la cresterea performantelor profesionale

✓ Veti invata cum sa utilizati aplicatia dedicata HR_suport cu ajutorul
careia veti putea sa anticipati nevoile viitoare de competente, atat la
nivel de sector cat si la nivel de angajator.
✓ Veți interacționa și veți relaționa cu alți specialisti HR

Perioada de desfasurare a atelierului
• 29 septembrie – 3 octombrie 2019
Locatia de desfasurare a atelierului
• Sinaia, Hotel Mara, str. Toporasilor nr. 1A
Agenda Atelierului
Locatie: Hotel Mara, Sinaia
Adresa: Strada Toporașilor, Sinaia, judetul Brasov
Telefon: 0244 315 217

Duminica 29.09.2019
•

14:00 – 18:30: Check-in

•

19:00 – 20:00: Prezentare agenda eveniment

•

20:00 – 22:00 Cina

Luni 30.09.2019
•

07:30 – 09:30: Mic Dejun

•

10:00 – 13:00: Cum sa motivam anagajatii prin crearea unei culturi organizationale
bazate pe auto-responsabilizare
13:00 – 14:00: Dejun

•
•
•

14:00 – 17:00: Cum sa motivam anagajatii prin crearea unei culturi organizationale
bazate pe auto-responsabilizare
20:00 - Cina

Marti 01.10.2019
•

07:30 – 09:30: Mic Dejun

•
•

10:00 – 13:00: Prezentare portal software colaborativ www.hr-network.ro
13:00 – 14:00: Dejun

•

14:00 – 17:00: Functionalitati si utilizare portal software colaborativ www.hrnetwork.ro
20:00 - Cina

•

Miercuri 02.10.2019
•

07:30 – 09:30: Mic Dejun

•

10:00 – 13:00: Prezentare sondaje si studii despre managementul resurselor umane
in portalul colaborativ www.hr-network.ro
13:00 – 14:00: Dejun

•
•
•

14:00 – 17:00: Prezentare studii despre principalele evolutii legate de
managementul resurselor umane
20:00 - Cina

Joi 03.10.2019
•

07:30 – 10:00: Mic Dejun

•

10:00 – 12:00: Check-out

Cum vă înscrieți?
Întrucât numărul de locuri la atelier este de 60 de participanți din cele 7
judete, vă invităm să vă înscrieți cât mai rapid.
La inscriere au intaietate cei care au participat la cursurile gratuite de
formare profesionala in domeniul resurselor umane, desfasurate in cadrul
proiectului.
Participarea la acest atelier este gratuită, incluzand cazare, mese si
decontare transport.
Pentru înregistrarea la atelierul de inovare, vă rugăm să completați
formularul de mai jos sau ne puteți trimite un email la
contact@hrmagic.ro sau telefon la 0743.180.623, dra Aurelia Cristian Expert informare și selecție grup țintă până la data de 17.09.2019
Conținutul acestui material nu reprezintă obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.

Material realizat de
Andreea Ghinea
Expert Comunicare
Septembrie 2019

