Családbarát Vállalati Jó Gyakorlatok
Workshop :
- generációk együttműködése a vállalaton
belül

Üdvözöljük!
A Három Királyi, Három Királylány Mozgalom szeretettel várja
Önt a soron következő Családbarát Vállalat Jó
Gyakorlatok megbeszélésre!
Napjainkban az egyik legfontosabb feladat a vállalatok
életében megfelelő új munkaerő megtalálása, a
kulcsmunkatársak megtartása hiszen majd’ minden vállalat
munkaerőhiánnyal küzd. Mind a megtartásban, mind a
megszerzésben nagy segítségünkre lehet a vonzó ember- és
családbarát vállalati kultúra megtartó ereje.

Témánk:


Generációk együttműködése a vállalaton belül

A több generációs munkahely kérdése napjainkban érdekes
kihívásokat hoz egy munkáltató életébe. Körüljárjuk, hogy a
mostani fiatalabb és idősebb kollégák együttműködése milyen
nehézségekbe ütközhet, és mit is tud tenni azért egy
munkáltató, hogy ezt előmozdítsa:





Családbarát Vállalati jó gyakorlatok Workshop
Helyszín:
Magyar Telekom
1013 Budapest,
Krisztina Krt. 55, (tárgyaló: 3A25)
Időpont:

2016. június 27.

9:30 – 12:30

családbarát megoldások, amelyek jól
illeszkednek egy fiatalabb korú munkatárs
igényeire
családbarát megoldások, amelyek az idősebbek
igényeihez közelítenek
miként lehet a különböző korú kollégákat
közelíteni egymáshoz (pl. két irányú mentoring)

Célunk, hogy alkalmat teremtsünk a beszélgetésre és
tudásmegosztásra.
A témában elmélyült szakértőnk segít megteremteni a közös
gondolkodás alapjait.
Ezúttal is vendégünk lesznek olyan vállalatok, akik ebben a
témában tettek már lépéseket, szereztek tapasztalatokat.
A program ingyenes, de regisztrációhoz kötött:
REGISZTRÁCIÓ ITT

Programterv
Generációk együttműködése a
vállalaton belül
09:3009:35

Köszöntő

09:3510:05

Generációs áttekintés - rövid közös platform
Lerf Andrea – Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom – generációs szakértő

10:0510:35

Generációs jó megoldások, gyakornoki
program

10:3511:00
11:0011:30

Ujvári Enikő - Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom - projekt menedzser

Tímár Tünde – HR szervezetfejlesztő és
változáskezelő munkatárs - Magyar Telekom
25 PERC SZÜNET
kávé, tea
Családbarát megoldások generációkra
szabva
dr. András Klára – EGIS – fejlesztési és
kompenzációs főosztály vezető

11:30-

Irányított beszélgetés

12:00

Moderál: Lerf Andrea
Referencia vállalatként részt vesz: Magyar
Telekom, K&H, GE, Egis, Nyírségvíz

12:00-

KÖTETELEN BESZÉLGETÉS,
szendvicsek, kávé, tea

12:30

ZÁRÁS

A Programban Partnereink

