VII Kongres HR Spółek Giełdowych SEG

Termin:

2018-04-18 | 201804-19

Miejsce:

Hotel Warszawianka,
Jachranka

18 kwietnia 2018 (środa)

10:30 - 11:45

Rejestracja gości i powitalna kawa

11:45 - 12:00

Otwarcie Kongresu

BLOK I: Nowe wyzwania działów HR

Udział: Fizycznie

12:00 -

DETEKTORY ŚCIEMY, czyli jak zatrzymać Millenialsów (i nie tylko) w

13:00

firmie?
Czy Millenialsi są leniwi
Jak zatrzymać Millenialsów w firmie
Jakie praktyki menedżerskie i narzędzia HR przestały działać
Co warto wprowadzić w zamian
Transformacja cyfrowa w zarządzaniu HR
Geneza transformacji cyfrowej w zarzadzaniu HR
Transformacja cyfrowa w zarządzaniu HR w praktyce
Korzyści płynące z transformacji cyfrowej w HR
Jak i skąd? Skuteczne zatrudnianie pracowników w szybko
zmieniającym się świecie
Dla nas ‘DZISIAJ” to dla nich „POJUTRZE”
Nowe podejście do kandydatów: potrzeby pracodawcy vs odzew rynku
Nowe kierunki poszukiwań

13:00 - 14:00

Lunch

BLOK II: Działania HR wobec zmian regulacyjnych

14:00 -15:30

Co zmieni się w prawie pracy
Najnowsze i planowane zmiany w prawie pracy
Konsekwencje dla przedsiębiorstw
Konsekwencje dla HR
Wysyłamy pracownika za granicę – o czym powinniśmy pomyśleć?
Kwestie HR
Kwestie ZUS
Kwestie podatkowe
Wyzwania wynikające z reformy emerytalnej
Nowe obowiązki wynikających ze zmian przepisów emerytalnych
Pracowniczy program emerytalny vs. pracowniczy plan kapitałowy
Pracownicze programy emerytalne, a wizerunek pracodawcy i jego pozycja na
rynku pracy
Pozafinansowe systemy motywacyjne
Źródła motywacji pozafinansowej
Przywództwo ery przemysłowej kontra przywództwo ery wiedzy
Metoda bitowa w zarządzaniu – małe gesty i wielkie efekty

15:30 - 16:00

Przerwa kawowa

BLOK III: RODO

16:00 -

Jak RODO zmieni zarządzanie danymi osobowymi – niezbędne działania

17:00

po stronie spółki
Najważniejsze konsekwencje dla przedsiębiorstw
Niezbędne działania po stronie spółki
Specyfika RODO w spółce giełdowej
Zarządzanie danymi osobowymi przy wsparciu IT
Jaka część działań możemy delegować na system IT
Na ile zwalnia to z odpowiedzialności
Wsparcie IT w spółce giełdowej
Wdrażanie RODO - studium przypadku
Jak efektywnie wdrożyć ochronę danych osobowych
Wyzwania na poziomie grupy kapitałowej
Wady i zalety wdrażania RODO w spółce giełdowej

17:45 - 19:15

Motywacja i team-building w praktyce

20:00 - 00:00

Wieczorna Gala

19 kwietnia 2018 (czwartek)

07:30 - 08:30

Śniadanie (dla osób korzystających z noclegu)

09:00 - 10:30

Pierwsza tura warsztatów tematycznych

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 12:30

Druga tura warsztatów tematycznych

12:30 - 13:30

Lunch

13:30 - 14:30

Jak podnieść znaczenie HR w Twojej firmie
Rola HR w zapewnieniu ciągłości działania przedsiębiorstwa
Jak znaleźć wspólny język HR i finansów
Kluczowe znaczenie HR w raportowaniu niefinansowym

