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Współczesne wyzwania HR.
Poznaj je dzięki niezwykłemu wydarzeniu HR na szpilkach!
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Konferencja
HR na szpilkach
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RZESZÓW - Hotel Rzeszów ****
Al. J. Piłsudskiego 44, 35-001 Rzeszów

Temat przewodni

Współczesne wyzwania HR
Prowadzący: Magdalena Zamojska i Karol Zamojski

Magdalena Zamojska

Karol Zamojski

Trenerka i współzałożycielka
#StyleSchool Experience Group

Trener i współzałożyciel
#StyleSchool Experience Group

Dlaczego warto?
1. Dowiesz się jak skutecznie rekrutować z wykorzystaniem social media.
2. Uzyskasz konkretne rozwiązania jak badać, budować oraz zarządzać zaangażowaniem
pracowników.
3. Zainspirujemy Cię do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w organizacji.
4. Dowiesz się jak wizerunek wpływa na rozwój kariery zawodowej.
5. Omówimy oraz doradzimy jak wyszukać talenty w organizacji.
6. Powiemy, jak doświadczenia kandydatów wpływają na markę pracodawcy.

Organizator konferencji
Grupa Most Wanted!
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Program Konferencji
1 dzień 1 1 października 2017
8:30 – 9:00

Rejestracja i kawa powitalna

9:00 – 9:15

Prezentacja Grupy Most Wanted!

9:15 – 10:00

Rekrutacja 2.0 (Rekrutacja w social media)
Prelegent: Krystian Dryniak

•
•
•
•

Dlaczego warto mieć profile w social media?
Jak wykorzystać media społecznościowe w rekrutacji
i siłę społeczności do budowy marki pracodawcy, tworzenia tzw.”Pools of talents”?
Przyciągnij najlepsze talenty z rynku i obniż koszty rekrutacji
w firmie nawet o 80 %.
Poznaj najnowocześniejsze metody rekrutacji za pośrednictwem mediów społecznościowych.

10:00 – 10:10

Pytania z sali do prelegenta

10:10 – 10:25
Przerwa kawowa

10:25 – 11:10

„Zaangażowanie pracowników 2.0: jak motywować zespół do
osiągnięcia wysokich wyników - praktyczne wskazówki dla
leaderów”

Prelegentka: Maja Gojtowska

•
•
•
•
•

14:00 – 14:10
Pytania z sali do prelegentki

14:10 – 14:55

„Praca czy sztuka? - o nowych strategiach znajdowania
rozwiązań przez firmy”

Prelegenci: Magdalena Zamojska, Karol Zamojski
Jednym z kluczowych problemów organizacji w czasach płynnej
nowoczesności i mobilności, jest zdolność do adekwatnego
zaprzęgania talentów do właściwych zadań. Pracownicy często
nie potrafią precyzyjnie zdefiniować swoich umiejętności
w kontekście określonych zadań celowych organizacji. Zaś
organizacje nie posiadają uporządkowanych i powtarzalnych
metod diagnozowania i analizowania talentów wśród pracowników.

•

Zarządzanie talentami - moda czy prawdziwe poszukiwanie
zasobów?
- Talent nie rozwija się w samotności - czyli rola organizacji.
- Tworzenie programów czyli środowiska wzrostu.
- Badania wartości w organizacji i ich wpływu na sukces.

•

Talent i jego poszukiwanie.
- Antropologia i metaforyka talentu.
- Kim jest człowiek utalentowany?
- Talent i jego waga.

Prelegent: Łukasz Szymula
Organizacje potrzebują zaangażowanych pracowników,
szukając rozwiązań do jej zwiększenia i słusznie uznając, że jest to
droga do osiągania celów organizacji, budowania lojalności
klientów i zapewnienia sukcesu. Budowanie zaangażowania
pracowników to niezbędny obszar zainteresowania leaderów.
Łukasz Szymula jako menadżer w międzynarodowej firmie
Tradedoubler, wdraża z powodzeniem złożony program
budowania zaangażowania i podzieli się swoimi doświadczeniami. Obszary poruszane w czasie prelekcji to mi.in:

•
•
•
•
•

Czym jest i czym nie jest zaangażowanie?
Dlaczego potrzebujemy zaangażowanych pracowników?
Jak mierzyć zaangażowanie?
Jak zaangażowanie wpływa na wyniki finansowe?
Jak praktycznie korzystać z takich narzędzi jak Gallup Q12,
Reiss Motivation Profile, OKRs i Perdoo.

11:10 – 11:20

Pytania z sali do prelegenta

11:20 – 11:35
Przerwa kawowa

11:35 – 12:20
„Wizerunek, który wspiera w karierze”
Prelegentka: Justyna Faliszek Majewska

•
•
•
•

Jak wizerunek wpływa na rozwój kariery zawodowej.
Makijaż businesswoman - piękna czy profesjonalna?
Biznesowy dress-code odkodowany.
Wyróżniający styl - jak kreować swój wizerunek?

12:20 – 12:30

Pytania z sali do prelegentki

12:30 – 13:15
Lunch

O spotkaniu na rynku pracy aż 4 pokoleń: babyboomersi,
pokolenie X, Millenialsi oraz Zetki. Ich podejście do pracy,
zarządzania, wypoczynku.
Oczekiwania wobec pracodawcy i współpracowników.
Oczekiwania wobec pracodawcy i współpracowników.
Analiza i odpowiedź na pytanie czy współpraca międzypokoleniowa jest możliwa i jak mogą w niej pomóc nowe
technologie.
Case studies z Polski i z zagranicy.

•

-

Ja i mój talent.
Skąd wiem, że mam talent?
Co mogę dzięki talentom?
„Ja utalentowane” - „ja zawodowe”?
Jak pokazywać talenty? - nazywanie, rysowanie,opowiadanie.
Ćwiczenie: “MTA - obraz talentu”.

14:55 – 15:05

Pytania z sali do prelegentów

15:05 – 15:20
Przerwa kawowa

15:20 – 16:05

„Zarządzanie doświadczeniami kandydatów a employer
branding”
Prelegentka: Anna Mikulska

•
•
•
•

Jak doświadczenia kandydatów wpływają na markę
pracodawcy.
Dlaczego nie tylko rekruter i EB-owiec odpowiadają za
markę pracodawcy.
Jak skutecznie projektować „wow-experience”, czyli
wyjątkowe doświadczenia kandydatów.
Show me the money, czyli o tym, czy to się opłaca.

16:05 – 16:15

Pytania z sali do prelegentki

16:15 – 16:30

Losowanie nagród i zakończenie konferencji.

13:15 – 14:00

„Różnorodność pokoleniowa w organizacji - jak zarządzać,
motywować i rekrutować ze szczególnym uwzględnieniem
Millenialsów i Zetek”

Współczesne wyzwania HR
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Program Warsztatu
2 dzień 1 2 października 2017

SOCIAL MEDIA w HR i rekrutacji.
Prowadząca: Maja Gojtowska
Nowe technologie i media społecznościowe pozwalają urozmaicić tradycyjne działania realizowane przez zespoły HR. Do kandydatów docierać można dziś szybciej, efektywniej i taniej, wchodząc
z nimi w dialog i na bieżąco odpowiadając na ich pytania. Szkolenie pozwala uporządkować
wiedzę nt. zasad jakimi warto kierować się w social media, najważniejszych serwisów społecznościowych oraz przydatnych narzędzi, ułatwiających codzienną pracę rekrutera. Szkolenie ma
formę warsztatu i przeplatane jest przykładami konkretnych rozwiązań i wdrożeń z Polski i świata.

Przed szkoleniem:
•
•

Ocena dotychczasowego doświadczenia uczestników w obszarze szkoleniowym.
Ustalenie potrzeb i oczekiwań uczestników względem szkolenia.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektować działania rekrutacyjne w social media.
Określić etapy candidate journey.
Mapować punkty styku kandydata z marką w Internecie.
Budować profile i ogłoszenia przyjazne wyszukiwarkom.
Budować społeczności kandydatów wokół firm.
Ogłaszać nowe oferty.
Prowadzić dialog z kandydatami.
Monitorować efekty swoich działań.

Agenda
9:00 – 9:15
•

Powitanie
(przedstawienie trenera, uczestników oraz omówienie
agendy spotkania)

9:15 - 10:30
CZĘŚĆ 1. Kandydat w social media

•
•
•

Źródła wiedzy kandydata o pracodawcy
Candidate journey
Punkty styku z pracodawcą

10:30 – 10:40

Przerwa kawowa

10:40 – 12:00
CZĘŚĆ 2. Budowa profili i ogłoszeń w social media

•
•

Znaczenie słów kluczowych i tagów
Skuteczne ogłoszenie w sieci

Współczesne wyzwania HR

12:00 – 12:30

Lunch

12:30 – 14:00
•
•

Narzędzia i platformy (przegląd)
O czym mówić i jak rozmawiać w social media
- dobre i złe praktyki

14:00 – 14:10

Przerwa kawowa

14:10 – 15:30
CZĘŚĆ 3. Analiza i pomiar efektów

•
•
•

Pomiar skuteczności działań w Internecie
Monitoring - dlaczego warto to robić?
Przydatne narzędzia

15:30 – 16:00
•
•

Podsumowanie
Sesja Q&A
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Prelegenci

Krystian Dryniak
Współzałożyciel i współwłaściciel agencji interaktywnej Social Media London
StyleSp. zo.o. W sektorze mediów interaktywnych działa od 2005 r. Ekspert
w dziedzinie zarządzania wizerunkiem firm w sferze digital oraz employerbrandingu online.Trener w Social Media Academy oraz wykładowca na Colegium Da
Vinci w Poznaniu. Przez siedem lat mieszkał w Londynie zdobywając zawodowe
szlify m.in. w agencji Link Humans, współtwórca Akademickich Inkubatorów
Przedsiębiorczości na ponad 30 uczelniach w Polsce, współpracownik Business
Centre Club, zapalony mówca i entuzjasta wystąpień publicznych. Pasjonat
nowych technologii i mediów. Doradzał w zakresie social media, recruitment 2.0,
employerbranding m.in: ABB, Aon Hewitt, Citibank, CB Richard Ellis, Ernst
& Young, UBS, Glaxosmithkline i wiele innych.

Maja Gojtowska
Wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak
dobrze, jak klientów. Ekspert w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 8-letnim
doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i agencjach
public relations. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na swojej stronie
www.gojtowska.com.

Justyna Faliszek
Majewska
Wizażystka-stylistka, psycholog, trener. Manager, wykładowca stylizacji, analizy
kolorystycznej i psychologii wizerunku w szkole wizażu i stylizacji Maquillage Art
w Rzeszowie. Klientom indywidualnym pomaga odkryć i zrozumieć siebie,
a efekcie stworzyć czytelny, współpracujący z nimi wizerunek, styl. Swoją wiedzą
o modzie i stylu dzieli się z czytelnikami swojego bloga Fashavable.com.
W portfolio posiada sesje reklamowe i wizerunkowe dla artystów i ludzi biznesu,
a stylizowane przez nią edytoriale publikowane są przez magazyny o zasięgu
międzynarodowym. W sposób szczególny interesuje ją wpływ wizerunku na
jakość. życia. Jej portfolio można zobaczyć na jej stronie: GabinetStylu.pl

Magdalena
Zamojska
Menedżer i współzałożycielka #StyleSchool Experience Group. Od 18 lat
Trenerka w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej i Neurolingwistyki w procesach relacyjnych (negocjacyjnych, sprzedażowych i rekrutacyjnych. Master Trener, Coach i Mentor w zakresie szeroko pojętego rozwoju.
Praktyk biznesowy w zakresie tworzenia projektów zarządzania systemowego
i wdrażania. Specjalista w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych.
Ekspert współpracujący z TVN Style i TVN w zakresie zmiany osobistej uczestników
programów „W poszukiwaniu piękna”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Sablewskiej Sposób na”.

Łukasz Szymula
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie i studiów doktoranckich na SGH
w Warszawie, uczestnik Elite Leadership Program i The Strategic Leadership
Academy Harvard Business Review. Swoją karierę zawodowa związał z marketingiem i e-commerce, pracując na stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych korporacjach, jak i w agencjach mediowych i reklamowych. Współtwórca
kilku start-upów technologicznych. Obecnie Regional Director CEE w firmie
Tradedoubler i członek rady nadzorczej Izby Gospodarki Elektronicznej.
Prywatnie pasjonat nurkowania wrakowo-jaskiniowego, crossfit i triathlonu.

Karol Zamojski
Menedżer i współzałożyciel #StyleSchool Experience Group, marki zajmującej
się między innymi diagnostyką biznesową, planowaniem strategicznym
i szkoleniami wdrożeniowymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organizacją konferencji naukowo-biznesowych. Filozof i ekonomista, założyciel Szkoły
Filozofii Karola Zamojskiego. Od kilkunastu lat wykładowca, min. w Wyższej Szkole
Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Praktyk biznesu, przedsiębiorca, doradca i mentor zarządów przedsiębiorstw
gł. w zakresie planowania strategicznego oraz strategii negocjacyjnych, członek
zespołów eksperckich przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowgo. Wieloletni
ekspert do spraw wizerunku politycznego. Specjalista w dziedzinie wystąpień
publicznych i medialnych. Trener biznesowy i specjalista ds. zarządzania
strategicznego.

Anna Mikulska
Employer brandingiem zajmuje się od 2003 roku, pracowała w tym obszarze
w korporacjach z branży konsultingowej i FMCG. Jest współzałożycielką agencji
MJCC, specjalizuje się w prowadzeniu projektów badawczych i strategicznych
związanych z employer brandingiem i budowaniem zaangażowania. Wraz ze
swoimi klientami zdobywała nagrody takie jak Employer Branding Excellence
Awards, Złote Spinacze czy Pióro Roku.
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