HR SESSION
WYJĄTKOWE SPOTKANIE
WARSZTATOWE
DLA SPECJALISTÓW Z BRANŻY HR

30 października 2019
LETIA BUSINESS CENTER
ul. Rycerska 24, 59-220 Legnica

Agenda

Czym jest HR SESSION?
Spotkaniem warsztatowo networkingowym w pełni

8:30 - 9:10
09:10 - 9:40

które możesz wykorzystać w swojej

Warsztatami prowadzonymi przez

9:40 -10:00

Przerwa

10:30 - 11:00

Artur Dzięgielewski
Jak szyć, by dobrze uszyć, czyli beneﬁty
pozapłacowe skrojone zgodnie
z potrzebami pracowników.

doświadczeniem - zero
praktyczną wiedzę.
Czasem poświęconym na efektywny
rozwój kluczowych umiejętności

Dyskusja moderowana

10:00 - 10:30

trenerów z olbrzymim
teoretyzowania, stawiamy na

Agata Pelc
Szczęście w pracy: utopia, moda
czy biznesowa strategia?

skoncentrowanym na konkretach,
pracy natychmiast.

Rejestracja, poranna kawa

11:00 - 11:20

Dyskusja moderowana

11:20 - 11:30

Przerwa

11:30 - 12:00

Izabela Bochen
Przenikliwy lider rozwiązuje konﬂikt
zanim się pojawi.

przywódczych, które pomogą

12:00 - 12:20

Dyskusja moderowana

zbudować Twoją markę HR wewnątrz

12:20 - 13:20

Lunch

organizacji.

13:20 - 13:50

Daria Kletkiewicz, Marcin Woś

Doskonałą okazją do wymiany

13:50 - 14:10

Dyskusja moderowana

doświadczeń z innymi

14:10 - 14:20

Przerwa

profesjonalistami, jak również

14:20 - 15:20

Beata Kapcewicz

Człowiek, który pasuje do zespołu

konsultacji z prelegentami.

Zaangażowanie - klucz do rezultatów

Kontakt w sprawie uczestnictwa:
BILETY

Malwina Kunicka
m.kunicka@letia.pl
tel: +48 697 671 368

Magdalena Monteiro
m.monteiro@letia.pl
tel: +48 697 890 426

Krystyna Wróblewska

krystyna@wroblewskaevent.pl
tel: +48 697 123 330
INFORMACJE

Arleta Łatkowska

a.latkowska@momentumway.com
tel: +48 795 272 127

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ!
www.hrsession.pl

PRELEGENCI
Beata Kapcewicz

Izabela Bochen-Pawlik

MOMENTUM WAY |

MENTORKA, TRENER I

RUNMAGEDDON | MARKA TY

KONSULTANT BIZNESOWY

Prezes
Zarządu
Grupy
Momentum, Członek Rady Nadzorczej
Runmageddon.

Lider i Manager
z kilkunastoletnim doświadczeniem. Dyrektor ds.
Rozwoju Centralnej i Wschodniej Europy w
największej
na
świecie
sieci
agencji
marketingowych. W strukturach największych
światowych organizacji takich jak Nokia czy
Microsoft rozwijała i wspierała swoje zespoły
w rozwoju.

Doradca Zarządów i HR, Autorka książek, TEDx
Speaker - jedna z bardziej wyrazistych kobiet w
Polskim biznesie i na scenie rozwoju.
Od 20 lat związana z obszarem HR. Jako ekspert
współpracuje
z
TVN,
TVP1,
Money.pl,
Rzeczpospolitą i in.

Artur Dzięgielewski

Agata Pelc

HR MANAGER

WELLBEING INSTITUTE

„Nie tylko nie pal za sobą
mostów, ale przede wszystkim
je buduj” – kierując się tą zasadą i
dzięki ogromnemu zaangażowaniu i pasji do
swojej pracy, Artur buduje mosty swojej kariery
już od 18 lat. W tym czasie zdobywał
doświadczenie nie tylko w branży HR, ale również
w branży ﬁnansowej, produkcyjnej, w sprzedaży i
obsłudze klienta.

Dyrektor zarządzająca
Wellbeing Institute.
Na co dzień dba o realizację
strategii instytutu, tworzy programy i procesy dla
klientów, wdraża i wspiera programy wellbeingowe
dla organizacji. Trener biznesu, doradca i praktyk,
który towarzyszy ludziom i organizacjom od ponad
15 lat.

Daria Kletkiewicz

Marcin Woś

LIDER DZIAŁU HR

HR BIZNES PARTNER

W HIGHSOLUTIONS

HR-owiec z wykształcenia i pasji,
jej "konikiem" jest rekrutacja oparta
na wartościach. Inicjatorka wielu wewnątrzﬁrmowych zmian, zbliżających zespół do jeszcze
większego
zaangażowania
i
satysfakcji.
Organizatorka Laravel Poznan MeetUp oraz
współorganizatorka Freelancer Meetup Poznań.

Projektant szkoleń
i programów rozwojowych
oraz trener. Od początku tego roku
związany z poznańskim Software House
HighSolutions. Jego głównym celem jest dbanie o
to, aby rozwiązania wprowadzane w ﬁrmie
angażowały zespół i zwiększały satysfakcję z pracy.

KOSZT UDZIAŁU W SESJI
330 zł netto
Obejmuje: uczestnictwo 1 osoby, całodzienną przerwę kawową, lunch, materiały szkoleniowe

Organizatorzy

Partnerzy

