GENERÁCIÓS KONFLIKTUSOK WORKSHOP
X Y Z generációk a munkahelyen: bevonzani, motiválni, megtartani

MEGHÍVÓ
a PBKIK Humán Klub nyílt ülésére
A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara tisztelettel meghívja Önt a
2016. november 10-én, csütörtökön 13.00 órakor
kezdődő nyílt rendezvényére.
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ, Zsolnay terem
(7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.)

A korábbi felvetések során sokan érdeklődtek a millenniumi generációk: az Y és Z tehetséges
tagjainak toborzásáról és motiválásáról. Ezért 2016. november 10-én az Y és Z generációs trendeket
mutatja be Schäffer Beáta, aki a témáról könyveket is írt: IFJÚ TITÁNOK és A LEGIFJABB
TITÁNOK címmel. A találkozón egymással is kicserélhetjük gyakorlati tapasztalatainkat. Milyen
egy újszerű és hatékony, újszerű álláshirdetés? Milyen módon hatékony az új generációkkal folytatott
kommunikáció? Milyen tipikus konfliktushelyzetek alakulhatnak ki a különbözően szocializálódott
generációk között?
Program
Idő
12.45 – 13.00
13.00 – 13.05
13.05 – 13.10

Téma
Regisztráció
Köszöntő
Megnyitó

13.10 – 16.55

Generációs konfliktusok workshop
X Y Z generációk a munkahelyen: bevonzani, motiválni,
megtartani
Közben: kávészünet
Zárás

16.55 – 17.00

Előadó
Rabb Szabolcs, PBKIK
Ódorné Kovács Ildikó, a
PBKIK Humán Klub elnöke
Schäffer Beáta
a téma specialistája
(leírás a következő oldalon)
Ódorné Kovács Ildikó elnök

Részvétel: Elsősorban (rendezett regisztrációval rendelkező) gazdasági szervezetek képviselőit, munkatársait várjuk a
rendezvényre, de egyéb szervezetek, magánszemélyek részvételét is szívesen látjuk! Maximális létszám: 40 fő.
Részvételi díj (a helyszínen fizetendő): A PBKIK valamely klubjának tagjai számára 5.000 Ft / fő,
Nem klubtagok számára 6.000 Ft / fő.
Jelentkezés: 2016. november 7. hétfőig, az alábbi Offline jelentkezési lap kitöltésével és a gcsaszar@pbkik.hu e-mail
címre való elküldésével, vagy a következő Online űrlap kitöltésével és elküldésével:
https://goo.gl/forms/LFe2izYsSd9Te1tb2
A jelentkezésről visszaigazolást küldünk. A jelentkezési lap elküldése a részvételi szándék kinyilvánításának minősül,
mely alapján a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara számlát állít ki.
Lemondás: 2016. november 9. szerda délig, a Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara által visszaigazolt lemondás
esetén lehetséges. A jelentkező, illetve az őt delegáló szervezet tudomásul veszi, hogy a rendezvény tervezett kezdési
időpontja előtti nap délig van lehetősége elállni a részvételtől a gcsaszar@pbkik.hu e-mail címre elküldött nyilatkozattal.
Az elállás a szervező által visszaigazolt elállási szándék esetén érvényes.
A rendezvény megfelelő létszám megléte esetén kerül megrendezésre. A szervezők a programváltoztatás jogát
fenntartják. A rendezvényt támogatja a PBKIK Üzletasszony Klub.

Generációs konfliktusok
X Y Z generációk a munkahelyen: Bevonzani, motiválni, megtartani

1. X, Y, Z - Mitől olyan mások? Hogyan szocializálódtak a különböző nemzedékek?




Milyen világ, világkép és értékrend jellemzi a különböző generációkat?
Statisztikák, demográfiai trendek
Teszt: mit tudunk a generációs sokszínűségről

2. Milyen jellemző konfliktushelyzeteket teremthet a
generációk különbözősége?




X generációs beosztott, Y generációs vezető?
Y generációs vezető, Z generációs beosztott?
Egyéb tapasztalatok cseréje

3. Mit várnak a különböző nemzedékek? Mivel
motiválhatók?
 Csoportos gondolatcsere
 BB, X, Y, Z nézőpontok
4. Hatékony kommunikáció a Z generációval
 Elemezzünk egy tipikus Z generációs álláshirdetést!
 Belső vállalati utasítások Z generációs módra

ELŐADÓNK:
Schäffer Beáta jogi szakokleveles közgazdász, több évtizedes, banki, vezetői és változásmenedzsment
tapasztalattal rendelkezik. Korábban multinacionális vállalatok gazdasági igazgatója volt, mára business
coachként mintegy 80 vezető fejlesztésében vett részt. Angol és magyar nyelven tart tréningeket, workshopokat
speciális (pl. pénzügyes, projektmenedzsment, döntéshozatal) témákban is.
beata.schaffer.businesscoach@gmail.com

Jelentkezési lap

GENERÁCIÓS KONFLIKTUSOK WORKSHOP
X Y Z generációk a munkahelyen: bevonzani, motiválni, megtartani
a PBKIK Humán Klub nyílt ülése
Dátum és időpont: 2016. november 10. csütörtök 13.00 óra
Helyszín: Pécsi Kereskedelmi Központ, Zsolnay terem (7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.)
Jelentkezési határidő: 2016. november 7. hétfő,
az alábbi Offline jelentkezési lap kitöltésével és gcsaszar@pbkik.hu e-mail címre való elküldésével, vagy a
következő Online űrlap kitöltésével és elküldésével:
https://goo.gl/forms/LFe2izYsSd9Te1tb2

Számlázási információk: a résztvevő cégének / szervezetének
neve:* ........................................................................................................................................................
adószáma:* ................................................................................................................................................
székhelyének címe:* ..................................................................................................................................
A résztvevő
neve:* ........................................................................................................................................................
beosztása a képviselt cégben / szervezetben: ............................................................................................
e-mail címe:* .............................................................................................................................................
telefonszáma: .............................................................................................................................................
tagja a PBKIK ezen klubjának: ...............................................................................................................
kíván-e értesítést kapni a PBKIK Humán Klub más rendezvényéről?* .................................................
* A csillaggal jelölt részek kötelezően kitöltendők.
A jelentkezési lap elküldésével Ön beleegyezik a részvételi feltételekbe.
További információ
 A rendezvény technikai kérdéseivel kapcsolatban: Császár Gergely, a PBKIK Humán Klub titkára
(72/507-186; gcsaszar@pbkik.hu)
 Humán Klub szakmai kérdések: Ódorné Kovács Ildikó, a PBKIK Humán Klub elnöke
(ildiko.odorne@gmail.com)
 Kamarai üzleti közösség, innováció: Rabb Szabolcs PBKIK (72/507 118; szrabb@pbkik.hu)

