III. MFOR HR KONFERENCIA
2010. december 9. (csütörtök)
Carat Boutique Hotel, Budapest

„Toborzás: megtalálni az igazit, elkerülni a kockázatokat”
Közel két éves Csipkerózsika álmából kezd magához térni a magyar munkaerőpiac. A harmadik
negyedévben már évtizedes csúcsra szökött a gazdaságilag aktívak száma, egyre több embert
sikerül visszacsalogatni a munkaerőpiacra. Ezzel párhuzamosan a keresleti oldal is életjeleket
mutat, egyre több vállalat bővíti létszámát, így a legutóbbi adatok szerint a foglalkoztatottak
száma 40 ezer fővel meghaladta a 2009-es hasonló időszaki számokat. Ráadásul a felmérések
szerint a jövő évben az ideinél több vállalkozás szándékozik új embereket felvenni, így ismét
fókuszba kerülhet a toborzás. Sok cég nem méri fel kellőképpen a feladat súlyát, és nem látják át
az összes direkt és indirekt költségelemet.
A III. MFOR HR Konferencia gyakorlati példák sorával segíti a résztvevőket annak érdekében,
hogy eredményesen végezzék a bővítési folyamatot. Szó lesz a megfelelően tervezett
kiválasztást megelőző profilalkotásról, mely segíti az új munkatársak hatékony beilleszkedését,
és közreműködését, másrészt így elkerülhetőek lesznek a fluktuációból adódó pótlólagos
költségek. Sok cég nem méri fel az új munkatársak belépéséből származó kockázatokat, azok
megelőzési módszereit, melyekre szintén kitér a konferencia. Az esemény merít az elmúlt
időszak nagyobb toborzási akciónak tapasztalataiból, az érintett vállalatok HR-vezetői
ismertetik módszereiket, észrevételeiket. Nem lenne teljes a program, egy szimulált állásinterjú
nélkül, melyre szintén sor kerül a konferencia keretein belül.

PROGRAM
13.00 - 13.30

Regisztráció, kávé

13.30 - 13.40

Moderátori köszöntő, bevezető

13.40 - 14.20

Fehérgalléros bűnözés – megelőzés és azonosítás HR eszközökkel
(HR screening, felvételi eljárások, folyamatos monitoring, átvilágítás)
Melli Róbert Kockázatmenedzsment Szolgáltatások üzletágvezető,
AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt.

14.20 - 14.35

Próbainterjú

14.35 - 15.35

Munkaköri profil készítése; teszteredmények összehasonlítása; konklúzió
levonása (kiválasztás kockázatának csökkentése, a beválás esélyeinek
javítása)
Székely Gábor partner, Profiles International Hungary Kft.

15.35 - 16.05

Kávészünet

16.05 - 17.30

Az elmúlt időszak nagy toborzási projektjei
Esettanulmányok
Hogyan próbálják meg a megkérdezett vállaltok 2010-ben magukhoz vonzani a legrátermettebb
embereket, tekintettel a strukturális munkanélküliségre? Miben hisznek ők, mire tanítják a
toborzó-kiválasztó kollégáikat a munkaerőfelvételnél? Vannak-e másokkal is megosztható
praktikáik, javaslataik? Hogyan érvelnek egy potenciális munkavállalónál, hogy náluk
dolgozzon?
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Felkért előadók:
Fluck Benedek országos humán erőforrás igazgató, Robert Bosch Elektronika Kft.
Forgács Judit HR igazgató, IT Services Hungary Kft.
László Linda country HR manager, Nokia Siemens Networks Magyarország Kft.
Osváth Katalin HR manager, Opel Magyarország Autóipari Kft.
17.30 - 18.00

Interaktív fórum a résztvevők bevonásával, beszélgetések, kérdések válaszok

18.00 -

Konferenciazárás
Az előadók egy része felkérés alatt áll, a programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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JELENTKEZÉSI LAP
Kérjük, a jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére megküldeni:
e-mail: konferenciak@mfor.hu, acs.nora@mfor.hu; fax: +36 1 786 2899
Cégnév:
Név/nevek:

Beosztás/osztály:
Telefon:
Fax:
E-mail:
Levelezési cím:
Számlázási cím:

Részvételi díj:

25.000,- Ft + áfa

Kedvezmények:

□ November 17-ig (szerda) történő jelentkezés esetén 10 %
□ December 1-ig (szerda) történő jelentkezés esetén 5 %
□ Egy cégtől 2 vagy több fő jelentkezése esetén 10 %
További kedvezmény: A Menedzsment Fórum regisztrált olvasói számára 5 %, mely csak online regisztráció esetén vehető érvénybe!
A kedvezményeink összevonhatók!
A jelentkezési lap kitöltése megrendelésnek tekinthető, melyre az alábbi fizetési és lemondási feltételek vonatkoznak:
Fizetési feltételek: Vállalom, hogy a részvételi díjat a számlán szereplő határidőn belül átutalom a Menedzsment Fórum
Konferenciák részére.
Lemondási feltételek: A részvétel lemondása csak írásban lehetséges. Az eseményt megelőző 2 héten túl a lemondási díj a
részvételi díj 50 %-a. Az eseményt megelőző két héten belül pedig a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.
Lemondás esetén az eseményre más személy delegálása lehetséges.
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