
BUDOVA G TUL,
MÍSTNOSTI 305 A 306
Univerzitní náměstí 1410/1

15. 02. 2018
od 10:00 do 13:00

SMEs      Human resource      Attraction,      Retention      and      Perfomance      Enhancement      Network

Pozvánka ke kulatému stolu na téma
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ V MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNICÍCH

Přijďte se seznámit s otázkami a problémy, které v oblasti řízení lidských zdrojů trápí nejen Vás, ale i další 
malé a střední podniky v Libereckém kraji. Přijďte se inspirovat, jak situaci řešit, diskutovat, přispět svým 
námětem, nebo si jen vyslechnout ostatní diskutující.

PROGRAM
• Generace Y jako zaměstnanci
• Online sociální sítě v HR
• Zkušenosti konkrétního podniku z řad MSP v projektu  
            SHARPEN
• Prezentace dat z výzkumu na téma řízení lidských 
             zdrojů v malých a středních podnicích v Libereckém kraji

PROSÍME, POTVRĎTE ÚČAST na e-mail: ondrej.mos@tul.cz do 9.2.2018 Účast je bezplatná. 



9:30   - 10:00       Registrace
10:00 - 11:30       I. blok

Generace Y jako zaměstnanci: Jak se jako MSP v libereckém kraji stát atraktivním zaměstnavatelem pro 
generaci, která má jiný pohled na zaměstnání, jiné priority  a očekávání. Jak je udržet v regionu? Jak 
konkurovat nabídce velkých podniků?
Téma k diskusi otevře: Helena Pleskotová, konzultant v oblasti HR, VŠFS, a. s.

Online sociální sítě: Jak je využít při náboru zaměstnanců, komunikaci se zaměstnanci  a širokou veřejností 
nejen za účelem efektivního budování značky zaměstnavatele?
Téma k diskusi otevře: Pavla Švermová, lektorka MSP, EF TUL

11:30 - 11:50      Coffeebreak
11:50 - 12:50      II. blok 

Zkušenosti konkrétního podniku z řad MSP v projektu SHARPEN: Co nám účast v projektu SHARPEN 
přinesla? Co projekt pomohl podniku řešit a vyřešit? Podněty pro další zájemce a účastníky projektu.
O zkušenosti se podělí: Jaroslava Vávrová, HR Generalist/Business Partner, LASVIT s.r.o. a Marie Antonia 
Thomsenová, studentka EF TUL

Prezentace dat z výzkumu na téma řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích v Libereckém 
kraji. Jak se věci mají? Jaké problémy řešíte?
Výsledky prezentuje: Kateřina Maršíková, manažerka projektu SHARPEN, EF TUL

12:50 - 13:00      Závěrečné shrnutí

SMEs      Human resource      Attraction,      Retention      and      Perfomance      Enhancement      Network

Pozvánka ke kulatému stolu na téma
Řízení lidských zdrojů v malých a středních podnicích

PROGRAM

Panelovou diskusi povedou Naďa Petrů, vedoucí katedry řízení podniku, VŠFS, a. s. a externí pracovník 
AMSP ČR, Martin Bauer, jednatel společnosti Sundisk, s.r.o., Jana Hloušková, obchodní manažer Praktik 
System spolu s Helenou Pleskotovou a Jaroslavou Vávrovou. Celou akcí Vás provede Jaroslav Demel, 
proděkan EF TUL.

TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST !


