
 

 

• Proč už běžná inzerce na pracovních portálech nefunguje tolik jako dříve? 

• Co dělat, aby nám neodcházeli šikovní lidé? 

• Jak využít sociální sítě k personálnímu marketingu? 

• Co je interní PR a jaký má význam pro chod firmy?  

 

Mimo jiné získáte odpovědi na tyto otázky: 

 

• Máte pocit, že nejste dost zajímaví pro dobré uchazeče, a chcete to změnit? 

• Ptáte se, jak předejít tzv. syndromu vyhoření u stávajících lidí a nepřicházet  
o ty šikovné? 

• A věděli jste, že více než 75 % vašich zaměstnanců je aktivních na sociálních sítích  
a že by se to dalo využít k Vašemu najímání? 

 

 

POZVÁNKA NA UNIKÁTNÍ PŘEDNÁŠKU 
 

„Jak přitáhnout a udržet úspěšné zaměstnance?“ 

 

 
 

 

 

Přednáška se koná: 
12. dubna v Praze v čase 9:00 – 12:00 v sídle AMSP ČR  

na adrese: Sokolovská 100/94 (Meteor Centre Office Park B) Praha 8 - Karlín. Hlavní 
vstup do objektu Meteor je z ulice Thámova 32, přímo od stanice metra B Křižíkova. 

 

Vstup zdarma po předchozí registraci. 

Nezaměstnanost u nás je výrazně nízko a firmám 
pomalu ubývají kandidáti i šikovní zaměstnanci. 
Naučte se vytvořit a udržet tu správnou 
sounáležitost a spolupráci týmu, ukažte ji všem 
Vašim potenciálním novým kolegům a přitáhněte si 
i udržte produktivní zaměstnance. Odhalte na 
přednášce základní ingredienci, která dnes čím dál 
výrazněji ovlivňuje výběr šikovných zaměstnanců, 
ale i jejich udržení ve Vaši firmě! 

Na přednášce dojde k unikátnímu spojení témat, 
která se běžně přednáší během 2 seminářů. Tato 
přednáška trvá jen pár hodin, není možné tedy 
předat Vám zde všechny návody a tipy, které 
máme. Ale můžeme slíbit, že budete odcházet  
s několika nápady, které můžete ihned zavést do 
praxe a zvýšit tak svou úspěšnost o desítky procent.

 

 

  

Přihlaste se na přednášku plnou praktických příkladů od zkušené trenérky seminářů o výběru a  hodnocení  lidí 
Hany Slačálkové. 

 

 

 

 

Organizátoři si vyhrazují právo nepřihlásit personální agentury a konkurenci.  
 

Tešíme se na Vás! 

 HANA SLČÁLKOVÁ.CZ 

 

 

 
Přednášku povede konzultantka a trenérka společnosti Performia, spol. s. r. o. 
Hana Slačálková, která během svého působení ve společnosti nasbírala obrovské 
množství zkušeností mimo jiné třeba i jako krizový HR manažer u svých klientů. 
Během přednášky právě tyto zkušenosti účastníkům ochotně předává. Výsledkem 
její práce u klientů je například zvýšení úspěšnosti výběru lidí z 50 na 90 % nebo 
zajištění expanze firmy díky vybudování funkčního týmu.  A kdyby mohla, natlačila 
by do těch 3 hodin všechno, co ví.  

 

Hana Slačálková 

REGISTRACE ZDE 

 

http://www.performia.cz/
http://www.amsp.cz/modules/forms/index.php?idf=262

