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 15. novembra 2018.

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.
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