„Maradj a sikerig és azon túl is!”
Szakmai együttgondolkodás a munkaerő megtartásáról
II. Dél-dunántúli regionális humán erőforrás konferencia

A szervezetek, vállalatok azzal szembesültek, hogy 2016 közepére szinte kiürült a magyar
munkaerőpiac. A vállalkozásvezetők és a HR szakemberek azzal is szembesültek, hogy nem
tudnak munkatársakat toborozni. Ezzel párhuzamosan elindult egy olyan tendencia, hogy
cégeik munkatársait más vállalatok „csábítják” el. Megnőtt a fluktuáció a munkaerő piacon,
hiszen mindenkinek fontos, hogy a szaktudásáért, idejéért minél magasabb árat és
megbecsülést kapjon.
A dolgozók megtartása azt jelenti, hogy a dolgozókat különböző típusú motiválással a
vállalkozás alkalmazottai között tartjuk. A megfelelő bérezés és egyéb juttatások természetesen
kulcsfontosságúak, de számos egyéb tényező is szerepet játszhat.
A konferencia ezeket a kérdéseket járja körül, bevonva a régió meghatározó gazdasági
szereplőit, és a HR szakma képviselőit az együttgondolkodás, a tapasztalatcsere erejét
felhasználva.
A rendezvény által tárgyalt kérdéskörök:
o Hogyan tartsuk meg a megbízható és a felelősségteljes munkatársakat?
o Mire vágynak a munkavállalók? Miért váltanak munkahelyet?
o Mit tudnak a cégek tenni annak érdekében, hogy megtartsák a munkatársakat?
o Munkatársak motiválása, mi számít még a fizetésen kívül?
o A munkatársak megbecsültségének erősítése: „Szükség van rád!” érzés erősítése a
dolgozókban.
Jöjjön el Ön is!
2017. április 11. kedd
Pécsi Kereskedelmi Központ
(7625 Pécs, Majorossy Imre u. 36.)
www.humankonferencia.hu

Dr. Síkfői Tamás s.k.
PBKIK elnök

Rabb Szabolcs s.k.
PBKIK titkár
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Idő

Program

8.30 - 9.00

Érkezés, regisztráció

9.00 - 9.10

9.10 - 9.30

9.30 - 10.40

Köszöntő és bevezető – Dr. Síkfői Tamás PBKIK elnök / Rabb Szabolcs PBKIK titkár
Plenáris előadás: Sikeres szervezet – Ma és holnap
Milyen kihívásokkal szembesülnek 2017-ben a régióban működő vállalkozások? A plenáris előadásban
rávilágítunk a kialakult helyzet háttérében meghúzódó okokra és várható trendekre.
Előadó: Ódorné Kovács Ildikó, a PBKIK Humán Klub elnöke
Innovatív foglalkoztatás blokk
Sikeres vezető – sikeres szervezet blokk
Moderátor: Cserey Miklós, az IFKA vezető
szervezetfejlesztője,
a
Szervezetfejlesztők
Magyarországi Társaságának elnöke
Innovatív foglalkoztatás – Szekció 1.

Moderátor: Horváth Márton üzleti tervező és
elemző, meghívási szakértő – gyakorló vállalkozó

A munkaerőpiac és a munkavállalók helyzete
tegnap, ma és holnap
Problémák és megoldások

Versenyképes szervezeti
szemléletű vezetőkkel

Sikeres vezető – sikeres szervezet – Szekció 1.
kultúra

coaching

Dobos Elvira diplomás business coach, a Magyar
Coach Egyesület elnöke, a Magyarországi CoachSzervezetek Szövetségének alelnöke
Dr. Szabó Zsolt Péter PhD, adjunktus. Pszichológia
Ruszák Miklós szervezetszociológus, üzleti coach,
Intézet, Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék
a Magyar Coach Egyesület alelnöke, a
Magyarországi Coach-Szervezetek Szövetségének
Képzési és Minősítési bizottságának tagja
Kovács Petra pszichológus, tréner
Blázsovics Edina interaktív HR szakértő, évtizedes
tapasztalattal
Rajnai Attila ügyvezető igazgató, RATI Kft.
Kávészünet
Innovatív foglalkoztatás – Szekció 2.
Sikeres vezető – sikeres szervezet – Szekció 2.
Marosi Eszter HR szakértő, Eckerle Gruppe

10.40 - 11.00

11.00 - 12.00

12.00 - 13.00

Mi motiválja a munkatársakat, hogy menjenek
vagy maradjanak, avagy: milyen egyéb eszközök
vannak a cégvezetők kezében?

Frontvonali vezetők szerepe a dolgozók
megtartásában – tévhitek és lehetőségek

Héder Sándor címzetes egyetemi docens, mérnök,
Zlatics József Kirendeltség-vezető, Pannon-Work Zrt.
tréner
Tóth Adrienn HR vezető, Sonrisa csoport – Open
Rácz Henriett Vállalatszervezési vezető, BIOKOM
Minds Kft.
Nonprofit Kft.
Ebéd- és kávészünet
(Háromféle főétel, kétféle desszert, frissítők)

Az alábbi programrészeken való részvétel az IFKA „GINOP-5.3.1-14-2014-00010, FELVÁLLAL – FELelős VÁLLALkozások a rugalmas
foglalkoztatásért” című projektjének támogatása okán díjmentes.

13.00 - 14.00

14.00 - 15.00
15.00 - 15.15

Innovatív foglalkoztatás – Szekció 3.

Sikeres vezető – sikeres szervezet – Szekció 3.

A közel 800 hazai kkv humán menedzsment
átvilágítását magában foglaló pályázat első
eredményeinek, jó gyakorlatainak bemutatása

Lojalitás, dolgosság, boldogság - A happy
productive
worker
kutatások
meglepő
eredményei és azok sikeres alkalmazása a
gyakorlatban

Kálmán Edina, az IFKA Kft. munkaerő-fejlesztési
csoportjának vezetője
Sipos Tünde tréner – mediátor
Szabó Márk gazdasági vezető, Rovitex Hungária Kft.
Bozóky Anita ügyvezető, Maurus Kft.
Plenáris kerekasztal-beszélgetés: aktuális kihívások a dél-dunántúli régióban. Milyen válaszok, megoldások
születtek?
Moderátori összefoglaló értékelés a blokkokról.
A kerekasztal résztvevői a moderátorok és a szekciók felkért előadói lesznek.
Zárás, értékelés, a visszajelző lapok kitöltése
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