ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων που εργάζονται στο τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού και
επιζητούν επιμόρφωσή σε θέματα αποτελεσματικής διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού.
ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Το σεμινάριο βοηθά τους συμμετέχοντες να προβαίνουν στις σωστές επιλογές εργαζομένων διαβλέποντας τις
πιθανότητες παραμονής τους στην επιχείρηση και βοηθώντας τους να αναπτυχθούν προσωπικά και
επαγγελματικά με απώτερο σκοπό την ευκολότερη ένταξη τους στην κουλτούρα και την φιλοσοφία της
επιχείρησης.
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Στρατολόγηση προσωπικού – αποτελεσματικός σχεδιασμός της Στρατολόγησης - Η αξιολόγηση των
διαθεσίμων Μέσων - Η δημιουργία δεξαμενών εργαζομένων - Η Επιλογή - Ο σχεδιασμός της Επιλογής - Το
ξεκαθάρισμα και η αξιολόγηση των βιογραφικών - Πώς να προσλάβω τους καλύτερους - Τα κριτήρια - Η
Συνέντευξη - Γιατί η Συνέντευξη είναι σημαντική - Τα πλεονεκτήματα της σωστής επιλογής με την πρώτη
προσπάθεια - Χαρακτηριστικά της καλής συνέντευξης - Τα βήματα της καλά δομημένης συνέντευξης - Τομείς
που πρέπει να καλύψει η συνέντευξη - Η Πρόσληψη και η Αφομοίωση - ολοκληρωμένη αφομοίωση των νέων
- Αξιολόγηση της Απόδοσης των νέων εργαζομένων - Συστήματα στήριξης της απόδοσης - Τα εργασιακά
βοηθήματα για την καλύτερη απόδοση - Η Διαχείριση της μειωμένης Απόδοσης - Η πληροφόρηση σχετικά με
την απόδοση - Λύση της Σύμβασης Εργασίας - Για πιο λόγο πρέπει να γίνετα και πως - Ο ρόλος των
«κρίσιμων» περιστατικών
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ
Για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος χρησιμοποιούνται οι πιο σύγχρονες μέθοδοι βιωματικής
εκπαίδευσης, τα πιο μοντέρνα διδακτικά εργαλεία, και μία τεράστια γκάμα από αυτοδιαγνωστικά τεστ
(selfdiagnostic tests) και επιχειρηματικά παιχνίδια (business simulation games) απόλυτα προσαρμοσμένα στις
δικές σας ανάγκες. Για την διεξαγωγή του προγράμματος χρησιμοποιείται ο πιο πλήρης και τεχνολογικά
σύγχρονος εξοπλισμός (Οθόνες Προβολής, projectors, notebooks, κ.α.).
ΔΙΑΡΚΕΙΑ
12 ώρες
ΕΝΤΥΠΟ ΥΛΙΚΟ
Για κάθε θεματική ενότητα ξεχωριστά διανέμονται σημειώσεις, ενώ ταυτόχρονα παρέχεται στον κάθε
καταρτιζόμενο πλήρες εκπαιδευτικό υλικό (folder εκπαίδευσης, σημειώσεις, άρθρα, case studies, διαφάνειες,
κ.α.).
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