Családbarát Vállalati Jó Gyakorlatok
Workshop :
- Vállalati Bölcsőde
- Nyári táborok a vállalatnál

Üdvözöljük!
A Három Királyi, Három Királylány Mozgalom
szeretettel várja Önt Családbarát Vállalati
Jó Gyakorlatok: Vállalati Bölcsőde, Nyári
táborok a vállalatnál című munkamegbeszélésünkre!
Egyre több vállalat érzékeli, hogy a családos
munkavállalókkal való együttműködésben fontos
téma a gyermekek elhelyezése.
Kulcsmunkatársaink rendelkezésre állásának és a
munka-magánélet minél stresszmentesebb
összehangolásának egyik fontos eleme lehet, ha a
vállalat a munkaidőhöz igazodó, megnyugatató
megoldásokat talál a gyermekek napközbeni
elhelyezésére vállalati bölcsődében, vállalati nyári
táborokban.
Jobban kötődő és motiváltabb munkatársakkal
dolgozhatunk hosszú távon, ha a kollégák
gyermekei részeivé válnak a vállalati
kultúránknak.
Adott a törvényi lehetőség, a szabályozás most
változott.
Jelen találkozóval célunk, hogy alkalmat
teremtsünk a beszélgetésre és tudásmegosztásra.

Családbarát Vállalati jó gyakorlatok Workshop
Helyszín:
BDO Magyarország
Budapest, 1103 Budapest,
Kőér utca 2/A, C ép.
Időpont:

2016. február 25.

9:30 – 12:00

Olyan munkáltatókat hívtunk meg, akik már
működtetnek ilyen intézményeket.
Vendégünk lesz a Honvédelmi Minisztérium
megbízott munkatársa. A HM a szabályozás
megjelenésével egy időben kezd hozzá saját
vállalati bölcsődéjük alapjainak a lerakásához. Az
új törvény (talán) első alkalmazójaként
beszél arról, az új szabályok ismeretében
hogyan érdemes elindulni.

Programterv
Vállalati bölcsődék – Hogyan kezdjünk
hozzá? – Hogyan működtethető? - Új
szabályozás
Nyári táborok a vállalatnál
09:3009:40

Köszöntő és a Három Királyfi, Három
Királylány Mozgalom rövid bemutatása
Ujvári Enikő - Három Királyfi, Három Királylány
Mozgalom - projekt menedzser

09:4010:15

Nyári tábor a vállalatnál: Summer in the Citi
program bemutatása
Kosztolányi Júlia – Citibank - HR Coordinator
Győri Ildikó – Lifegarden – alapító

10:1510:55

Működő vállalati gyermekintézmények
bemutatása
Richter Gedeon – Rohály Róbert – osztályvezető
Humán Osztály,
Sanofi – Schrammelné dr Mihálka Csilla, HR
létesítmény és HSE vezető
BDO Magyarország - Nagy Zsolt - HR vezető,

10:5511:20
11:2011:30

SZÜNET
Kávé, tea, a BDO családi napközijének
megtekintése
Az új szabályozás részletei és alkalmazása a
gyakorlatban
Pálóczi-Molnár Dóra - Honvédelmi Minisztérium,
Humánpolitikai Főosztály szakreferens

11:3012:00

Beszélgetés, kérdések és válaszok és

12:00

ZÁRÁS

ZÁRÁS

A Programban Partnereink

