
 
Kromě inspirativního programu 
se můžete těšit na občerstvení 

a výbornou italskou kávu. 
 

série 3 inspirativních HR workshopů Vás zapojí do komunity 
inspirativních a inovativních HR odborníků

nevšední pohled na HR a ochutnávka Feel Good témat
možnost načerpat inspiraci od ostatních účastníků či se podělit o své vlastní zkušenosti

každá akce má dvě části - úvodní workshop a praktická ukázka
vždy ve středu: 12., 19., 26. února, 8:30 - 11:30 h

Green Fox Academy, Václavské náměstí 11, Praha 1

REGISTRACE
ZDE:

 
 
 

Psycholožka v Green Fox
Academy
Jaké vlastnosti potřebujete,
abyste dokázali změnit kariéru?
Měli byste na to, zvládnout
čtyřměsíční intenzivní kurz?
Seděla by vám kariéra v IT
oboru? A jak probíhá výběrové
řízení? Na tyto otázky vám
odpoví naše psycholožka
Katarina.

Porozumějte IT zkratkám a pochopte IT souvislosti. 
Dozvíte se, co je při náboru IT odborníků důležité a kde lovit "IŤáky".
Zkrátka, buďte odborníky při náboru IT.
Ve druhé části Vás naučíme rozpoznávat různé talenty a druhy
inteligencí a využít je inovativně v různých týmech. Podíváme se, jak
lze vlohy propojit s dalšími oblastmi činnosti a rozvíjet svůj potenciál.
Na konci si vyzkoušíte, že lze protáhnout tělo jógou na každém
pracovišti. 
 
 

HR IN: …innovative …ingenious …infospace

2. workshop: 
IT svět a HR + Typy talentů a inteligence 
+ Jógové cvičení 

19. února 2020, 8:30 - 11:30 

Ing. Dita Hrudová

Lektorka, mediátorka, životní
koučka
Ve svých kurzech Dita čerpá z vlastní
životní zkušenosti, kdy se vydala
vlastní cestou s cílem osvobodit se v
profesním i soukromém životě. Díky
tomu znovu objevila svou životní
energii a získala zdravý nadhled. 

Dita ráda propojuje nová a zajímavá témata. Vede
seberozvojové kurzy a věnuje se oblastem jako je efektivní
učení, teorie typů, rozvoj talentů a inteligence, time
management nebo mediální komunikace.

Vstup po registraci a zaplacení poplatku za občerstvení 200 Kč

Ing. Katarina Grujičić

https://www.greenfoxacademy.cz/partneri/hr-workshop
https://www.greenfoxacademy.cz/partneri/hr-workshop

