
     

 

 

 

Globálne HR Trendy 2018 
Pozvánka na online Webcast 

 

  
Dobrý deň, 
 
pozývame Vás na online seminár, ktorý sa bude konať 21. novembra 2018 
na tému Globálne HR trendy 2018. 
 
Štúdia spoločnosti Deloitte „The Rise of the Social Enterprise“ zameraná 
na Globálne HR Trendy je najväčšou a najrozsiahlejšou v oblasti trendov riadenia 
ľudského kapitálu. Zúčastnilo sa jej viac ako 11 000 lídrov zo 124 krajín sveta. 
Z prieskumu vyplýva, že najväčším problémom, ktorému spoločnosti čelia je 
spolupráca na úrovni C-suite. Zamestnanci od spoločností očakávajú, aby sa viac 
zaujímali a riešili celospoločenské sociálne problémy. Ďalšie hlavné HR trendy 
odrážajú obavy o kariéru v 21. storočí. Tie sú spojené s automatizáciou, 
robotizáciou, potrebou nových zručností, starnúcou pracovnou silou, sprísnením 
podmienok na trhu práce a potrebou riadiť celý ekosystém pracovníkov. 
 
Odkaz na sledovanie Vám pošleme pred konaním webcastu. Ponúkame Vám 
možnosť pripojiť sa aj cez mobilnú aplikáciu. 
 
 
 

Dátum  
 

• 21. novembra 2018 
• Od 10.00 do 11.00 hod. 

 
 
 

Registrácia  
 

• Online prihlásenie 
• Zaregistrujte sa, prosím, do pondelka 19. novembra 2018. 

 
 
 

https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=131
https://ssl.deloitte.sk/people/forms/registration.php?event=131
http://www2.deloitte.com/us/en.html


Program  
 
V rámci webcastu sa zameriame hlavne na: 
 

• Prečo byť „Social enterprise“ spoločnosťou?  
• Predstavíme 10 kľúčových HR trendov a ich vývoj v rámci Deloitte 

trendov za posledné roky. 
• Príklady najlepšej praxe a odporúčania, ako jednotlivé trendy uchopiť 

v realite. 
 

 
 

Prednášajúci  
 
Zuzana Kostiviarová, Human Capital Advisory Manager, Deloitte Advisory 
 
 
 

Mobilná aplikácia 
 

  
  

 

   
 

 
 
V prípade otázok, prosím, kontaktujte Denisu Antalovú na dantalova@deloittece.com, 
tel. +421 918 188 097. 
 

 

 

   
 

 

Školenie je určené pre klientov a potenciálnych zákazníkov. Deloitte si vyhradzuje právo určiť zoznam účastníkov školení 
alebo obmedziť počet zúčastnených z kapacitných dôvodov. 
 
Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej súkromnej spoločnosti 
s ručením obmedzeným zárukou (UK private company limited by guarantee), a jej členských firiem. Každá z týchto firiem 
predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry združenia Deloitte Touche Tohmatsu 
Limited a jeho členských firiem sa uvádza na adrese www.deloitte.com/sk/o-nas. 
 
Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom 
v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 
krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom 
dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne 245 000 odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať 
tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží. 
 
© 2018 Deloitte na Slovensku 
 
Ak už nechcete dostávať e-maily o tejto téme, pošlite odosielateľovi e-mail s predmetom „Unsubscribe“. 

 

 
 

http://www.deloitte.com/sk/o-nas
https://itunes.apple.com/us/app/clickmeeting-online-meetings/id1141803571
https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.implix.clickmeetingmobile
https://sk-sk.facebook.com/deloitte.slovensko
https://www.linkedin.com/company/deloitte-slovakia
mailto:deloittesk@deloitteCE.com
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