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HARC A MUNKAVÁLLALÓKÉRT 
A MUNKAERŐ MEGTARTÁS PRAKTIKÁI, 

FLUKTUÁCIÓ MENEDZSMENT 

Előadóink: 

Dr. Kártyás Gábor, munkajogász 
 
Szűts Ildikó, elnök 
Országos Humánmenedzsment 
Egyesület 
 
Rajka Panna, HR-üzletág vezető 
Master Consulting Kft. 
 
Otti Csaba, mérnök-közgazdász,  
HR Informatikai szakértő 
 
Csikós-Nagy Katalin, ügyvezető 
Hr-Evolution Kft.  
 
Időpont és helyszín: 

2016. november 30. szerda 
10-15 óráig. 
Regisztráció 9.00 órától. 
 
Hotel Hungária City Center 
1074 Budapest, Rákóczi út 90. 
 
Részvételi díj: 

29 900 Ft + áfa / fő 

Ebéd igényelhető: 2800 Ft + áfa /fő 
 
Ellátás 

Kávé, tea, reggeli sütemények. 
 
Jelentkezési feltételek: 

A jelentkezés, fizetési kötelezettséget 
von maga után. A részvételi díjat 
számlánk alapján szíveskedjen utalni.  
 
A részvételi díj tartalmazza a reggeli 
büfé, az üdítők, kávé költségeit, 
melyek közterheit a résztvevő 
cégének kell megfizetni. Ezért a 
számlát megbontjuk felnőttoktatásra 
és étkezésre.  
 
Lemondást csak írásban fogadunk el a 
rendezvényt megelőző 3. munkanapig. 
Ezt követő lemondás esetén a 
részvételi díj 50% + áfa költségét 
adminisztrációs díjként számlázzuk. 
Lemondás hiányában a teljes 
részvételi díjat kiszámlázzuk.  

 Ajánló: 

2016 kihívása: küzdelem a munkaerőért. Súlyos szakemberhiány 
alakult ki a magasan képzett munkavállalókból, a 
szakmunkásokból, az informatikusokból. S percenként bővül a 
lista. Másként kell a munkaerőt megszerezni és megtartani, mint 
akár egy évvel ezelőtt. Gyökeresen és rohamosan átalakultak a 
technikák, módszerek. 

Témakörök: 

A munkaerőhiány kezelésének munkajogi lehetőségei 
▪ Mi az erősebb: a munka szabad megválasztásának joga, vagy a 
fennálló munkaszerződésem kötőereje? 
▪ Jogi lehetőségek a munkaerő megtartására 
▪ A munkaerő-hiány átmeneti áthidalásának megoldásai 
Új HR-stratégiák a munkaerő megszerzése érdekében  
▪ Pénzzel, karrierlehetőséggel, motivációval, elkötelezetté tétellel, 
vonzó vállalati értékek erősítésével 
Hatékony HR adminisztráció, hogy stratégiára is jusson idő 
▪ HR folyamatok átvilágítása 
▪ Munkaügyi nyilvántartások vezetése 
A munkaerőhiány kezelésének lehetőségei HR informatikával 
▪ A digitális HR. 
Keveset fizet, vagy csak divat a munkahelyváltás? 
▪ Versenyképes bérezés  
▪ Fluktuációs okok, fluktuációkezelés  

JELENTKEZÉS      „Munkaerő megtartás”      2016. november 30. 

System Media Oktató és Tanácsadó Kft. ▪ Tel: 787-75-70 ▪ Fax: 788-26-65 
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Cégnév:  ..........................................................................................  
 
 

 

Cím:   ...........................................................................................  
 
 

 

Jelentkező neve:   ............................................................................  
 

 
 

Beosztás:  ................................  E-mail:  ...........................................  
 

 

 

Telefon:  ...............................  Fax:  ...............................................  
 

 

A részvételi díjat átutalással kérjük kiegyenlíteni!        Ebédet kérek     
 

Elektronikus számlát kérek:        E-mail cím:..................................................................................................   

Hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási 
tájékoztatójukat, valamint hogy a System Media Kft. a rendezvényen az előadásról 
kép- és hanganyagot rögzítsen, és azt oktatási céljaira felhasználja. A 
jelentkezési feltételeket elfogadom: 

 
Kelt: 2016……………………………..    P. H. ………………………………………………………. 
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