
Dovolujeme si Vás pozvat 
na workshop v rámci Klubu personalistů určený výhradně zaměstnavatelům -

− personálním ředitelům a managerům, osobám s rozhodovací pravomocí v oblasti 
rozvoje HR

 
Best Practices in Human Resources

předvánoční setkání v Klubu personalistů

tentokrát na téma: 
Jaký bude rok 2008?

Termín konání: úterý 11. 12. 2007
od 9:00 do cca 13:30 hodin

Místo: prostory společnosti Grafia, s.r.o.
Tylova 25, Plzeň

Program: 

• Kam se vyvinul trh práce za poslední dva roky a co nám to přinese?
      Podrobná analýza pracovního trhu Plzeňského kraje  (analýza k 30.11. 2007) 

• Jenom plat nestačí – co jim dáme jiného? 
Jak udržet zaměstnance, když kolem brousí headhunteři a personální agentury

• Odborná angličtina pro podniky v praxi 
prezentace videosekvencí, skript a dosavadních zkušeností z pilotních kurzů OPEN DOOR

• Mobilní pracovní diagnostika 
Pořádáte výběrové řízení? Psycholog s diagnostickou laboratoří přijede za vámi

• Máte odvahu podat projekty v dalším období? 
Zkušenosti z realizovaných projektů, výhledy do budoucna

• Osobní rozvoj zaměstnanců – semináře a kurzy pro rok 2008 

• Diskuze – vzájemná výměna zkušeností a názorů

Organizátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň 
Tel.:         378 771 244, fax: 378 771 219, vzdelavani@grafia.cz, www.grafia.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Gabrielová,  sekce  vzdělávání

http://www.grafia.cz/
mailto:kurzy@grafia.cz


Best Practices in Human Resources
předvánoční setkání v Klubu personalistů

Termín konání: úterý 11. 12. 2007
od 9:00 do cca 13:00 hodin

Místo: prostory společnosti Grafia, s.r.o.,
Tylova 25, Plzeň, 3. patro 

Registrační formulář na workshop

Grafia, s.r.o. Tel.: 378 771 244
Budilova 4 Fax: 378 771 219
301 21  Plzeň E-mail: vzdelavani@grafia.cz

Registrační údaje o účastníkovi:

Jméno___________________Příjmení________________________Titul___________

Organizace/Firma____________________________________IČO_______________

Funkce __________________________________Rozhodovací pravomoc: ANO    NE

Ulice_________________________Město_________________PSČ ___________

Telefon________________________Fax ______________Mobil________________

E-mail__________________________________www._________________________

Datum: ____________ Podpis účastníka:________________________________ 

Uzávěrka přihlášek je 7. 12. 2007 ve 12:00 hodin.
Kapacita omezena, přihlášky budou přijímany v došlém pořadí !!!

  8:30     -     9:00          registrace účastníků
  9:00     -   10:45          první část workshopu
 11:00    -   13:00          druhá část workshopu, diskuze
 
Pro personální ředitele, managery vzdělávání a pracovníky HR ÚČAST ZDARMA

Organizátor: Grafia, s.r.o., Budilova 4, Plzeň 
Tel.:         378 771 244, fax: 378 771 219, vzdelavani@grafia.cz, www.grafia.cz
Kontaktní osoba:  Mgr. Lucie Gabrielová,  sekce  vzdělávání

mailto:kurzy@grafia.cz
http://www.grafia.cz/
mailto:kurzy@grafia.cz

