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Okresní hospodářská komora Šumperk pořádá seminář na téma: 

 

Personalista jako partner vedení firmy 
 

 

Seminář je veden formou aktivního zapojení účastníků, včetně sdílení zkušeností v oblasti 

probíraných témat a je určen především pro personální manažery a personalisty - generalisty firem. 

Řízení lidských zdrojů v podnicích se stává stále důležitějším faktorem úspěchu. Personalisté a HR 

manažeři tak ve spolupráci s ostatními manažery řídí to nejcennější ve firmě - lidské zdroje. Účastní 

se výběru vhodných pracovníků, spolu s manažery mají možnost pracovníky vést a motivovat                  

a vytvářet tak podmínky pro kvalitní spolupráci a úspěch celé firmy. 

 

 

Termín konání:   čtvrtek 15. února 2018  -  od 9:00 do 16:00  

Místo konání:  Školící středisko - Elzaco spol. s r.o., B. Němcové 727/10, 787 01  

   Šumperk 

Přednášející:  Ing. Kateřina Legnerová, Ph.D., MBA - má dlouholeté zkušenosti                  

z oblasti vedení lidí i řízení lidských zdrojů. Dvacet let působila na 

manažerských pozicích ve finančním sektoru včetně pozice personální 

ředitelky. V současné době se věnuje poradenství a školící činnosti                 

v oblasti personalistiky a managementu. Vyučuje personální řízení na VŠE             

a UK v Praze, aktivně školí personalisty i manažery. 

Cena semináře:  1 650,- Kč bez DPH/osoba - pro členy OHK Šumperk 

 1 950,- Kč bez DPH/osoba - pro ostatní účastníky 

 

Při účasti 3 a více zaměstnanců jedné společnosti bude poskytnuta sleva 10% 

(pro členy 1 485,- Kč bez DPH/osoba a pro ostatní účastníky 1 755,- Kč bez DPH/osoba). 

 

V ceně je zahrnuta účast na semináři, občerstvení a materiály zpracované přednášejícím v tištěné 

podobě. 
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Obsah semináře: 

1. Strategická role personalistů 

a) Postavení personalistiky v podniku 

b) Podpora strategie firmy 

2. Personalista jako partner vedení 

a) Klíčové procesy a jejich nastavení 

b) Přidaná hodnota personální práce 

c) Komunikace  

3. Aktuální trendy v personalistice 

a) Personální marketing 

b) Motivace a hodnocení zaměstnanců 

c) Strategické odměňování 

d) Moderní metody rozvoje 

4. Personální controlling 

a) Měření efektivity personální práce 

b) Nastavení ukazatelů 

5. Seberozvoj personalisty 

a) Sebepoznání a seberozvoj 

b) Prevence stresu 

 

Organizační pokyny: 

 Registrace účastníků semináře probíhá mezi 8:30 - 9:00 hod. 

 Vchod do školícího střediska ELZACO spol. s r.o. je z ulice B. Němcové nikoliv z ulice 

Vančurové. Pro vchod do budovy zvoňte na ,,účtárnu" 

 Žádáme účastníky, aby neparkovali ve dvoře školicího střediska. Děkujeme za pochopení. 

 

 

Účast na semináři je nutno potvrdit zasláním vyplněného rezervačního formuláře! 

 

Rezervační formulář zasílejte na e-mailovou adresu: eva.kubisova@ohk-sumperk.cz 

V případě dotazů volejte na telefonní číslo:   +420 724 055 097 

 

 

Budeme se těšit na Vaši účast! 

Okresní hospodářská komora Šumperk 


