Okresní hospodářská komora v Prostějově

Vás zve na odborný seminář

PRAKTICKÉ ZKUŠENOSTI
Z POHLEDU ZAMĚSTNAVATELE
SE ZAMĚSTNÁVÁNÍM OSOB
ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR
Řeší vaše společnost dlouhodobě nedostatek zaměstnanců v dělnických profesích?
Lze na českém trhu práce získat zaměstnance, kteří tu nejsou či pracovat nechtějí?
Na odborných seminářích se dovídáme, že dobře již v oblasti náborů bylo a bude hůř.
Řešení ale existuje. Nabízíme výměnu osobních zkušeností s náborem zaměstnanců
mimo EU prostřednictvím našeho semináře.
Cílová skupina:

Personalisté, HR manažeři, manažeři, jednatelé a vlastníci firem.
Vedoucí zaměstnanci, kteří chtějí znát cestu z problému s nedostatkem
zaměstnanců.

Termín:

26. ZÁŘÍ 2017

Místo konání:

Národní dům /červený salonek/, Vojáčkovo nám. 1, Prostějov

Organizátor:

Okresní hospodářská komora v Prostějově

Přednáší:

Ing. Ladislav Kožíšek

9:00 - 14:00 hodin /presence od 8:45 hodin/

Projektový manažer, 12 let praxe HR manažera nadnárodního českého
zaměstnavatele, certifikovaný kouč.
Má osobní zkušenosti s vedením projektů zaměstnávání Ukrajinců
v distribučních centrech.
Věnuje se lektorské činnosti na témata Personální management, Pracovní
právo v praxi /Zákoník práce od A do Z/, Nábor kvalitních a propouštění
problémových zaměstnanců.

Program semináře:
 Rozhodovací proces - za jakých podmínek realizovat projekt zaměstnávání cizinců
mimo EU.
 Legislativní podmínky.
 Režim Ukrajina v praxi.
 Příprava projektu.
Sídlo: Lidická 6, 796 01 Prostějov
IČ:
48532517
Č.ú.: 169 171 964 / 0300
Banka: ČSOB, a.s., pobočka Prostějov

Tel./zázn.: 582 332 721
Tel.:
582 332 489
E-mail:ohkpv@ohkpv.cz
www.ohkpv.cz







Komunikace se státní správou. Jaké dokumenty předkládat - kdy a komu.
Rizika náboru v zahraničí /jak nenaběhnout podvodníkům/.
Adaptace nových zaměstnanců ze zahraničí.
Klady a zápory.
Přínosy funkčního projektu.

Co Vám předáme / Co Vás naučíme:
 Seznámíme Vás s možností, jak řešit nábor zaměstnanců v praxi.
 Předáme praktické zkušenosti, jak lze řešit nábor mimo EU se zaměřením na země
východního bloku.
 Poskytneme návod, jak připravit a realizovat projekt, který zabezpečí dostatek
kvalifikovaných zaměstnanců.
Účastnický poplatek:
Členové OHK v Prostějově
Ostatní

1 200,- Kč za účastníka
1 500,- Kč za účastníka

Účastnický poplatek je smluvní podle zákona č. 526/90Sb. a zahrnuje náklady spojené s přípravou a realizací
semináře, pronájem prostor, pronájem prezentační techniky, drobné občerstvení /minerálka, káva nebo čaj,
obložená bageta/. V ceně jsou také zahrnuty materiály pro účastníky – prezentace lektora v tištěné podobě.

Způsob platby:
 Bankovním převodem na účet ČSOB a.s. pobočka Prostějov č.ú. 169171964/0300,
variabilní symbol: 201710. Do poznámky platebního příkazu uveďte IČ Vaší firmy.
Doklad o zaplacení obdrží účastník v den konání semináře u presence.
 V hotovosti v kanceláři OHK v Prostějově, Lidická 6, Prostějov.

Bližší informace jsou k dispozici v kanceláři Okresní hospodářské komory v Prostějově, Lidická 6,
tel.: 582 332 489, 582 332 721, ohkpv@ohkpv.cz www.ohkpv.cz
Pro účast na semináři je nutno odeslat vyplněnou závaznou přihlášku – viz příloha

nejpozději do 22. září 2017. Prosíme o dodržení této lhůty.

