HR МЕНИДЖМЪНТ АКАДЕМИЯ
Стратегии, Тенденции и Практики

HR МЕНИДЖМЪНТ АКАДЕМИЯ
HR Мениджмънт Академия представлява един модерен, високоефективен и практически ориентиран тренинг, насочен към успешното Управление на Човешките ресурси.
Чрез обучението си в HR Мениджмънт Академия Вие ще научите всичко основополагащо
в Управлението на Човешките ресурси в една нова, динамична и предизивкателна среда.
HR Мениджмънт Академияти Ви дава знания за основите на един цялостен HR Мениджмънт, както и Ви запознава с най-новите водещи тенденции в контекста на Управление
на човешките ресурси като GDPR и създаване на Employer Branding.

Защо да посетите обучението?
 За да развиете и затвърдите знанията си за ключовите процеси в HR сферата
 За да „сверите часовниците“ си с водещите световни тенденци и тяхното успешно прилагане в България
 За да се запознаете с колеги и обмените различни гледни точки за прилагането на успешни практики в Управлението на човешките ресурси
 За да засилите авторитета на позицията си на мениджър в организацията

За кого е предназначено обучението?
Обучението е проектирано за широк кръг
от:
HR Мениджъри
HR Специалисти
Всички, които са ангажирани с изпълнение на HR функциите и управление
на човешкия капитал в организацията

Какви са Вашите ползи?











Осъзнаване на стратегическа мисия и организационни цели на компанията през
призмата на Управлението на Човешките ресурси
Развиване на практически умения и техники за прилагане на ключови ЧР
Процеси
Познаване и прилагане на различни визии и стратегии в управлението на
Човешките Ресурси.
Познаване и прилагане на различни методи за оценка на компетенциите на
кандидатите при подбор на Човешки ресурси
Представяне и разбиране на елементите на интегрирана система на Управление
на ЧР като ключови за постигане на ефективност и ефикасност в организацията.
Представяне на иновативни методи за анализ на потребностите от обучение в
организацията и тяхното прилагане от оперативна и стратегическа перспектива
Придобиване на умения за взимане на решения какви вътрешни или външни
ресурси да се използват за запълване на дефицита от знания и умения в
организацията
Придобиване на умения за планиране и организиране на цялостния процес на
обучение
Запознаване с методи за дефиниране и развиване на кариерните пътища за
хората в организацията

Кога се провежда обучението?
МОДУЛ

Бизнес контекст и новата роля на HR професионалистите
Набиране, подбор и адаптация на хората в
организацията
Как да постигнем съвършенство в изпълнението на
работа?
Развитие, обучение, менторинг и коучинг на хората в
организацията

ДАТА

24-25.01.2019
18-19.02.2019
18-19.03.2019
15-16.04.2019

Каква е цената?
Цената за участие в 4-те модула на HR Мениджмънт Академията е 1600лв.*
*Посочената цена е без ДДС.

Какво включва обучението?

HR МЕНИДЖМЪНТ АКАДЕМИЯ
 Бизнес контескт и новата роля на HR професионалистите

VUCA среда светът и предизвикателствата пред организаци
Съвременни ключови бизнес проблеми
Ролята на HR в управлението на съвременните бизнес предизвикателства...
Ролята на HR в изготвянето и изпълнението на бизнес стратегията
Планиране на ресурси и таланти
Създаване на Employer Branding



Набиране, подбор и адаптация на хората в организацията
Анализ и дефиниране на ключови компетенции
Длъжностни характеристики, дефиниране на критерии за подбор
Търсене и методи на търсене: Комуникация с кандидатите съобразена с GDPR
Оценка на кандидати, съвременни начини, варианти и техники за провеждане на интервюта,
симулация
Матрица за вземане на решения при финален избор
Адаптация на новоназначени, преназначени и завърнали се след дълго отсъствие хора в
организацията



Как да постигнем съвършенство в изпълнението на работа?
Ефективност и ефикасност в организацията
Запознаване със схемите за УИР
Развитие на умения за работа с различни методи и инструменти за УИР
Анализиране на факторите
Прилагане на процесите за събиране на обратна връзка
Осъзнаване на важността на "SMART" целите (целите, които са конкретни, измерими,
постижими, релевантни, и съгласувани)
Анализиране на „най-добрите практики“ за работа с „предизвикателните ситуации“ в контекста на управление на изпълнението на дейността

 Обучение и развитие на хората в организацията

Анализ на актуалните потребности от знания
Управление на знанията в организацията
Разнообразни методи за предоставяне на знания
Организиране на обучителния процес
Избор на външни или вътрешни обучители
Планиране на съдържание на обучението
Контрол на протичането и резултатите от обучението
Създаване и развитие на менторски програми
Планиране кариерното развитие на хората в организацията

Кои са обучителите?
ЕЛМИРА БАНЧЕВА
Елмира Банчева притежава повече от 20 годишен опит в
управлението на Човешки ресурси. Създател и водещ на
програмата “The Professional Manager” и дипломната програма
„The Corporate manager” към The Open University, UK, Елмира
Банчева е високо квалифициран тренер и експерт по Човешки
ресурси.
Елмира Банчева притежава магистърска степен по психология и
докторска степен по Организационна психология към СУ
„Климент
Охридски“,
професионален
сертификат
по
„Управление на промяната” от The Open University, и е
Асоцииран професор към Нов Български Университет и
професионално сертифициран оценител и ЧР одитор към
Institute of Certified Professionals (ICP) for HR professionals,
BHRMDA (Bulgarian Human Resource Management & Development
Association).

ТОДОР МИНДИЛИКОВ
Тодор Миндиликов е един от водещите тренери в екипа на ВИФИ
България с над 500 обучения в областта на меките умения.
Притежава бакалавърска степен по психология, магистърска
степен по Управление на администрацията със специалност „Човешки ресурси” от НБУ, сертификат по „Ефективен мениджмънт” от The Open University и е сертифициран тренер от Институт по маркетинг и мениджмънт на Austrian Economic Promotion
Institute –WIFI. Преподавател е в програмата за Мениджмънт към
Нов Български Университет и е сертифициран тренер в прилагането на живи и устойчиви методи за учене по пантентованата за
WIFI Austria програма LENA.
Тодор Миндиликов е с богат опит в Управлението на Човешките
реурси- член на СД на „Адрес Груп” и Директор “Стратегическото и организационното развитие”, Изпълнителен директор на
БАУРЧР и член на Управителния съвет до 2007г.

Как можете да се запишете за обучението?
За регистрация попълнете формуляр, който може да намерите на нашия уебсайт,
или се свържете с нашия екип.
WIFI тренинг център
ул. Николай Лилиев 13-15, София
W: www.wifi-bg.bg
T: +359 2 421 90 47

Какво казват участниците за обучението?
„Оптимизирането на процесите при наемането на персонал и поставянето на
основите за професионална работа при развитието на персонала – това WIFI –
тренерите умеят най - добре. Благодарение на техните житейски примери за мен
сега е възможно с прости средства да присъединя HR Мениджмънта към нашата
динамична компания. Като абсолютен начинаещ в HRM аз успях да извлека
продължителни ползи от това обучение.”
Мириам Пилц, Semitool Austria GmbH, Залцбург
„Чистосърдечно препоръчвам този курс! Той предлага на начинаещите
солидна основа. Но дори и тези, които вече дълго време се занимават с развитието
на HRM могат да получат нови идеи и предложения за тяхната персонална работа.
Просто перфектно!”
Агнес Фрювалд, Развитие на персонала, Bramac Dachsysteme International GmbH

