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

WORKSHOP GIURGIU
06 septembrie 2019

Cui se adresează?
Seria de 7 Workshop-uri de conștientizare (câte unul în fiecare județ) este
dedicată antreprenorilor, managerilor și angajaților din departamentele
de resurse umane din cadrul IMM-urilor care au sediul social sau punctul
de lucru în Regiunea Sud Muntenia (județele Prahova, Argeș, Dâmbovița,
Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleroman).
Aceste workshop-uri puse la dispoziția companiilor din Regiunea Sud
Muntenia prin intermediul proiectului HRM – Human Resource
Management (cofinanțat din Fondul Social European prin Programul
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, contract POCU/227/3/8/117167) au
ca scop conștientizarea și informarea antreprenorilor și angajaților din
mediul privat privind importanta participarii acestora la programe
gratuite de formare profesionale si la sesiuni si ateliere interactive
dedicate.

De ce să participați?
✓ Veți afla informații complete despre cursurile gratuite
HRM, la care vă puteți înscrie în timpul workshop-ului
✓ Veți afla cum să obțineți capital pentru dezvoltarea propriei
afaceri sau a noilor idei și planuri de afaceri
✓ Veti afla cum să motivați și să conduceți echipe
✓ Veți interacționa și veți relaționa cu alți antreprenori

Agenda Workshop-ului
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

17:00 – 17:30
17:30 – 18:30

18:30 – 18:45
18:45 – 20:00

Primirea și înregistrarea participanților
Cuvant de deschidere
Prezentarea proiectului HRM – Human Resource Management
(obiective/programe gratuite/rezultate)
Oportunități de finanțare pentru IMM-uri in 2019
Cum să motivăm angajații prin crearea unei culturi organizaționale bazate pe
auto-responsabilizare
Sesiune de întrebări și răspunsuri
Cină

Cum vă înscrieți?
Întrucât numărul de locuri la workshop este de 40 de participanți
(antreprenori / manageri / angajați în companii din județul Giurgiu), vă
invităm să vă înscrieți cât mai rapid.
Participarea la acest workshop este gratuită. Transportul este decontat
pentru persoanele care vin din afara localității de desfasurare a workshopului, dar localizate în județul Giurgiu, iar cina este asigurată de noi prin
proiect.

Pentru înregistrarea la workshop, 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 05.09.2019.
Dacă doriți să aflați detalii despre cursurile gratuite oferite in cadrul
proiectului puteți accesa www.hrmagic.ro sau ne puteți contacta la adresa
de email contact@hrmagic.ro sau la tel. 0743.180.623
Conținutul acestui material nu reprezintă obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
României.
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Andreea Ghinea
Expert Comunicare
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