SPOTKANIE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

TERMIN:

LICZBA MIEJSC

OGRANICZONA!

13 listopada 2018 r. (wtorek)
Centrum Biznesowe Ogrodowa 58, ul. Ogrodowa 58, 00-876 Warszawa
sala Madryt, piętro IV

RAMOWY PROGRAM

ZAPROSZENIE
zaprasza na spotkanie informacyjne:

Kapitał ludzki wartością organizacji –
wykorzystaj aplikację NKL w swojej firmie
Chcesz poznać mocne i słabe strony swojego przedsiębiorstwa na tle konkurencji dzięki standardom pomiaru
kapitału ludzkiego? Nauczyć się diagnozować wartość kapitału ludzkiego twoich pracowników? Jeśli tak,
zapraszamy do udziału w bezpłatnym spotkaniu, podczas którego zaprezentowane zostanie Narzędzie Pomiaru
Kapitału Ludzkiego (NKL) w przedsiębiorstwach.

10:00 - 10:15

Rejestracja gości (przerwa kawowa)

10:15 - 10:30

Powitanie uczestników

10:30 - 11:30

Kapitał ludzki, jako wartość organizacji
Czym jest Narzędzie Pomiaru Kapitału Ludzkiego? Do kogo jest skierowane?
Jakie są korzyści z użytkowania Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego?
Celem tej części szkolenia jest wprowadzenie do obszar zarządzania HR
w firmie poprzez budowanie kapitału ludzkiego w organizacji.

(NKL) jest aplikacją w pełni dostosowaną do potrzeb polskiego rynku, która umożliwia faktyczny pomiar
wartości zasobów personalnych przedsiębiorstwa. Pozwala na gromadzenie danych i ich interpretację, dając
podstawowe wskazówki co uzyskane wyniki oznaczają dla organizacji, jakie stwarzają problemy lub perspektywy.
Dzięki NKL:
• dokonasz diagnozy kapitału ludzkiego swojego przedsiębiorstwa,
• zmierzysz wartość kapitału ludzkiego swojej firmy, dowiesz się jaki ma wpływ na funkcjonowanie i politykę
rozwoju Twojego przedsiębiorstwa,
• wzbogacisz swój dział kadr/HR w kompetencje umożliwiające planowanie strategiczne rozwoju kapitału
ludzkiego w powiązaniu z krótko- oraz długoterminowymi celami firmy,
• będziesz mógł lepiej kontrolować koszty personalne,
• poznasz mocne strony oraz szanse rynkowe swojej firmy w formie raportu dedykowanego akcjonariuszom
oraz potencjalnym inwestorom,
• dowiesz się, czy podjęte przez Ciebie projekty dotyczące rozwoju kapitału ludzkiego w Twojej firmie przyniosły
rezultaty,
• porównasz swoje wyniki ze średnimi wynikami wszystkich przedsiębiorstw – Benchmarking w pomiarze
kapitału ludzkiego.
Prowadzący – dr Łukasz Sienkiewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
Spotkanie poprowadzi doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania. Adiunkt w Katedrze Rozwoju
Kapitału Ludzkiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Specjalizuje się w analizach kapitału ludzkiego oraz
problematyce rynku pracy oraz m.in. w pomiarze kapitału ludzkiego.

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

KONTAKT:

533 333 414

ELWIRA.WIELKOSIELEC@SZKOLENIA-POLSKA.PL

11:30 - 11:45

Przerwa

11:45 - 12:45

Wykorzystanie narzędzia NKL
Jakie możliwości daje zastosowanie Narzędzia Pomiaru Kapitału Ludzkiego?
Jak korzystać z aplikacji NKL w codziennej pracy w organizacji?
Celem tej części szkolenia jest prezentacja możliwości wykorzystania
aplikacji NKL w codziennej pracy w firmie.

12:45 - 13:00

Przerwa

13:00 - 14:00

Sesja pytań i odpowiedzi

