Családbarát Vállalati Jó Gyakorlatok
Workshop :
-

-

kismamák és kispapák visszaintegrálása
önkéntesség a vállalaton belül

Üdvözöljük!
A Három Királyi, Három Királylány Mozgalom
szeretettel várja Önt a soron következő
Családbarát Vállalati Jó Gyakorlatok
megbeszélésre!
Témánk:



kismamák és kispapák visszaintegrálása
önkéntesség a vállalaton belül

Napjainkban az egyik legfontosabb feladat a vállalatok
életében a kulcsmunkatársak megtartása, hiszen majd’
minden vállalat munkaerőhiánnyal küzd.
Rendkívül nehézzé vált megfelelő új munkaerő
megtalálása, megszerzése és megtartása.
Mind a megtartásban, mind a megszerzésben nagy
segítségünkre lehet a vonzó ember- és családbarát
vállalati kultúra megtartó ereje.
Ezúttal szeretnénk bemutatni olyan jó-gyakorlatokat,
melyek

a munkatársak összetartását és lojalitását
növelik,

pozitív energiákat szabadítanak fel és

segítik a vállalathoz való gyors
visszatalálást hosszabb távollét után,

valamint vonzó képet mutatnak a vállalatról
különösen a fiatal munkavállalók felé.
Családbarát Vállalati jó gyakorlatok Workshop
Helyszín:
K&H Bank
Lechner Ödön fasor 9,
Budapest, 1095
Időpont:

2016. május 6.

9:30 – 12:30

Jelen találkozóval célunk, hogy alkalmat teremtsünk
a beszélgetésre és tudásmegosztásra.
Vendégünk lesz három olyan vállalat, ahol a
kulcsmunkatársak nagy arányban térnek vissza
sikeresen hosszabb távollét után is a
munkahelyükre.
Szakértőnk többek között arra is rámutat, milyen
kiaknázatlan lehetőség ez a terület a kkv szektor
számára is a fenntartható fejlődés biztosítására.

Programterv
Kismamák és kispapák
visszaintegrálása - Önkéntesség a
vállalaton belül
09:3009:35

Köszöntő

09:3510:05

Munkatársak visszaintegrálása

10:0510:35

Kölcsönös nyereség= Sikeres visszatérés

10:3510:50
10:5011:20

11:20-

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

Révész Bálint – K&H Bank – főosztályvezető, HR
Személyügyi szolgáltatások és munkavállalói
kapcsolatok főosztály

Mit kapok, és mit adok? - a munkavállaló
mentálhigiénéje
Pálfay Erzsébet – Karrierműhely - HR tanácsadó,
mentálhigiénés szakember
15 PERC SZÜNET
kávé, tea
Kultúra teremtés: Önkéntesség a vállalton
belül – Abigél és az új Peer program
Kiss Katalin – Magyar Telekom – (felkérés alatt)

11:50

GE Working Parents Program – önkéntesség
ereje és vonzása a munkahelyen
Marton Éva – GE – Working Parents Program
Vezetője

11:50-

KÖTETELEN BESZÉLGETÉS,
szendvicsek, kávé, tea

12:30

ZÁRÁS

A Programban Partnereink

