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výroční filozoficko-praktickou Konferenci
pořádanou v partnerství s Českou manažerskou asociací:
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Quo Vadis…
Evropo, ČR a co na to HR?

13. října 2016

Konferenční sál 10.NP centrály pojišťoven
Kooperativa a ČPP, Pobřežní 21, Praha - Karlín

Vážené a milé kolegyně, vážení a milí kolegové,
rád bych Vás pozval na jedinečnou konferenci, kterou jsme pro Vás připravili nejen při
příležitosti významného jubilea 25 let působení Klubu personalistů ČR.
Ocitáme se v době plné převratných změn, v době, kdy se daleko hůře než v nedávné
minulosti predikuje vývoj Evropy, České republiky, managementu i HR jako takového. Pojďte
se s námi krátce ohlédnout za tím, co bylo a nechte se inspirovat k myšlenkám a úvahám
nad tím, co bude a kam kráčíme…
	Těším se na Vás
	Jan Března, prezident Klubu personalistů ČR

Program
10.00

zahájení

10.00 až 10.30

J an Března
Základy na kterých stavíme… a co na nich stavíme
(exkurz do historie a pohled do budoucnosti nejen KP ČR)

Blok A: Zamysleme se a nechme se inspirovat…
10.30 až 12.00 	Tomáš Sedláček (ekonom, vysokoškolský pedagog, spisovatel)
Budoucnost lidské poptávky a nabídky, touhy a práce
12.15 až 13.45

 ladimír Synek (myšlenkový rebel, nositel ocenění Prominent
V
ekonomiky SR)
Manažerské halucinace a životní karaoke

Blok B: Válka o talenty a „tajné“ technologické zbraně…
14.00 až 14.30

Vít Šubert (ředitel společnosti chcipraci.cz)
Kouzlo agregace a jak ho využít

14.30 až 15.00 	Milan Novák (zakladatel a ředitel GoodCall for Talent
a Recruitment Academy)
Moderní nástroje v oblasti náboru - Trendy v oblasti HR technologií
a sociálních sítích
Cena:
Člen Klubu personalistů 	

1500 Kč

Nečlen Klubu personalistů
Studenti a penzisté
Čestní členové Klubu personalistů

2500 Kč
300 Kč
zdarma

( druhý účastník ze členské organizace zdarma,
třetí a další 1000 Kč)

Přihlášky (viz příloha), prosím,
zasílejte na info@klubpersonalistu.cz,
telefon: 773 885 384
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