biuro@flexhr.pl
www.flexhr.pl

Rekrutacja talentu – czym się różni od standardowej
rekrutacji?
Termin: 20 marca 2018 (9.00 – 16.00)
Miejsce: G132, Toruń, ul. Grudziądzka 132
Opis szkolenia:
Wszystkie źródła HR mówią, że rynek pracy i rynek rekrutacyjny się zmienia, a także, że nastawia się na
pozyskiwanie talentów. Czy rekrutacja talentów to moda? Konieczność? Opcja? Czy talent to nowe
określenie standardowego kandydata?
Jakich narzędzi użyć do tego by definiować talent, znaleźć go oraz zweryfikować? Co HR jeszcze może
zrobić by zwiększyć szanse na pozyskanie tego talentu? Jak talent zdefiniować? Jakich narzędzi użyć,
aby go znaleźć i zweryfikować? Co, jako HR-owcy, możemy zrobić, by zwiększyć szansę na jego
pozyskanie?
Na te pytania oraz wiele innych dotyczących rekrutacji talentów będzie odpowiadać szkolenie, które
obejmuje obszar od pomysłu na rekrutację talentu do pierwszych dni w pracy talentu. Kontynuacją
zagadnień jak pracować nad rozwojem talentu oraz zarządzaniem talentami odpowiadać będzie
szkolenie 19 czerwca 2018 Zarządzanie i rozwijanie talentów pracowników.

Ramowe zagadnienia:
1. Przygotowanie do rekrutacji talentów:
a) Czym jest talent a czym tradycyjny kandydat? Talent vs. kandydat
b) Jakie to ma znaczenie czy szukamy High Potential czy High Performance?
c) Dlaczego definicji talentu będziemy szukać w strategii i jaki to ma wpływ na sukces
rekrutacyjny?
d) Jak się ma talent do potrzeb kadrowych? Zapotrzebowanie kadrowe na talent.
2. Planowanie rekrutacji talentów:
a) Czym się różni profil stanowiskowy talentu od standardowego kandydata?
b) Jaka powinna być oferta pracodawcy dla talentów?
c) Skąd brać talenty i kandydatów, czyli trochę o źródłach? Gdzie znaleźć talenty?
d) Które narzędzia promocji rekrutacji będą skuteczne?
e) Jakie będą różnice w selekcji kandydatów a selekcji talentów?
3. Przeprowadzenie rekrutacji talentów:
a) Jak zadbać o Candidate Experience podczas rekrutacji?
b) Jaką rolę pełnią managerowie w rekrutacji kandydata a rekrutacji talentu?
4. Sukces rekrutacyjny – narzędzia po rekrutacyjne wspierające sukces rekrutacyjny.
Korzyści:
Uczestnicy dowiedzą się czym w praktyce jest rekrutacja talentów i czym powinna być by stanowić
wartość dla organizacji.
Uczestnicy zapoznają się z najnowszymi trendami oraz rozwiązaniami w rekrutacji talentów.
Uczestnicy nauczą się poprawnie definiować talent w swojej organizacji.
Uczestnicy będą mieli możliwość skonfrontowania praktyk w obszarze rekrutacji talentów z
rozwiązaniami rynkowymi.
Uczestnicy będą mieli możliwość dokonać analizy rozwiązań w pozyskiwaniu i selekcji talentu.

Uczestnicy:
Szkolenie odpowiada na pytania jakie najczęściej stawiają sobie:
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- specjaliści prowadzący rekrutację dla własnej organizacji
- osoby zarządzające HR i procesami HR
- managerowie uczestniczący w procesie rekrutacji.
Prowadzący:
Joanna Bogdan - rekruter, certyfikowany asesor AC/DC, doradca zawodowy, wykładowca Wyższej
Szkoły Bankowej (studia dzienne, zaoczne i podyplomowe), trener. Od niemal 10 lat zajmuje się
rekrutacją pracowników średniego i wyższego szczebla w Polsce i za granicą. Posiada doświadczenie w
projektowaniu i prowadzeniu projektów Assessment i Development Center.

Emilia Szypryt - trener, doradca HR, coach ICC, manager rozwoju kadr i szkoleń. Od 15 lat specjalizuje
się w rynku szkoleń od strony: koordynatora szkoleń, ewaluatora programów szkoleniowo – doradczych,
trenera. Prowadzi szkolenia z zakresu kompetencji społecznych, menedżerskich oraz szkolenia dla
działów HR. Wspiera także klientów w rozwoju kariery i aktywnym poruszaniu się po rynku pracy.
Funkcję trenera łączy z rolą doradcy, wdrażającego i zajmującego się doskonaleniem procesów HR
m.in.: oceny pracownicze, badania satysfakcji, ewaluacja programów szkoleniowych, systemy
motywacyjne, ocena kompetencji.
Koszt:
399 zł netto/os.
Przy opłaceniu uczestnictwa do dnia 8.05.2018 – 299 zł netto/os.
Faktura do opłacenia zostanie wysłana po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego
Formularz zgłoszeniowy on-line:
Kliknij tutaj!
Kontakt:
szkolenia@flexhr.pl
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