
TŘETÍ HR SETKÁNÍ NA TÉMA: 

JAK HODNOTIT ZAMĚSTNANCE, ABY JE PRÁCE BAVILA
A MOTIVOVALA K CO NEJLEPŠÍM VÝSLEDKŮM

15. června 2016 |  9:00 — 12:00
Konferenční centrum hotelu Jurys Inn,

Sokolovská 11, Praha 8

POZVÁNKA NA PRACOVNÍ SNÍDANI

Vážená paní, vážený pane,
společnost Mazars a společnost Vilímková, Dudák & Partners si Vás srdečně dovolují pozvat na třetí 

ze série HR setkání „Životní cyklus zaměstnance ve firmě“, tentokrát na téma: 
"Jak hodnotit zaměstnance, aby je práce bavila a motivovala k co nejlepším výsledkům."

Tématem Vás provedou odborníci ze společnosti Vilímková, Dudák & Partners – HR specialistka
 Ivana Martinková Folwarczná a advokátka, specialistka na pracovní právo Klára Valentová 

a vedoucí HR & Payroll services Mazars Jana Boštíková. Těšit se můžete i na zajímavé hosty, kteří 
naše setkání obohatí o praktické zkušenosti. 

.

.

Registrace

Hodnocení zaměstnanců a role manažera
    Soft skills při hodnotícím rozhovoru
    Trocha teorie a praktické ukázky
Hodnocení zaměstnanců z pohledu HR
    Moderní systémy hodnocení zaměstnanců
    Kompetenční model a jeho napojení na hodnoty firmy
    Case study - jak zavést fungující hodnotící systém
    - na co si dát pozor a čeho se vyvarovat
Hodnocení zaměstnanců z pohledu zákoníku práce
    Co může být důvodem nespokojenosti zaměstnavatele?
    Jak a kdy udělit zaměstnanci výtku?
    Je možné zaměstnance postihovat finančně?

PROGRAM:
8:30 — 9:00

9:00 — 12:00

Všechna témata budou provázena sdílením zkušeností, praktickými příklady a doporučeními.
Na semináři v příjemném prostředí se setkáte s předními odborníky a HR specialisty.
POTVRZENÍ ÚČASTI: Účast na semináři je zpoplatněna částkou 1.000,- Kč/os. (bez DPH).
Počet míst na semináři je omezen. 

Kontakt pro potvrzení účasti: seminare@mazars.cz 
V potvrzovacím emailu prosím uveďte fakturační údaje Vaší společnosti. Po přihlášení obdržíte email s 
potvrzením a platebními údaji. Úhradu účastnického poplatku lze provést pouze bankovním převodem, nikoliv v hotovosti.

V případě, že si již nepřejete zasílat další informace, odpovězte na tento e-mail a jako předmět uveďte "odhlasit". Tento e-mail je ze zákona nazýván jako "obchodní sdělení".


