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Zatrudnianie i zarządzanie pracownikami ze Wschodu
Termin: 23 stycznia 2018 (9.00 – 16.00)
Miejsce: G132, Toruń, ul. Grudziądzka 132
Opis szkolenia:
Podczas dobrej koniunktury rynek pracy potrzebuje pracowników. W sytuacji, gdy brakuje rodzimych
pracowników, warto rozważyć sprowadzenie pracowników ze Wschodu. Szkolenie pomoże
odpowiedzieć na pytania czy warto korzystać z tej alternatywy? A także jakie działania należy podjąć by
zatrudnienie to odbywało się z poszanowaniem prawa. W szkoleniu uwzględnione zostaną także zmiany
jakie obowiązują od tego roku.
Ramowe zagadnienia:
1.
2.
3.
4.
5.

Gdzie pozyskać pracownika ze Wschodu?
Jak legalnie zatrudnić cudzoziemca?
Nowe zasady zatrudnienia cudzoziemców obowiązujące od 2018 r.
Planowanie zatrudnienia i wdrożenie w pierwszym m-cu pracy
Kontynuacja zatrudnienia po upływie terminu ważności dokumentów legalizujących pracę/pobyt

Korzyści:
Po ukończeniu szkolenia uczestniy zdobędą wiedzę na temat korzyści płynących z zatrudniania
cudzoziemców, pozna kwestie dotyczące rekrutacji pracowników zza granicy. Uzyskają Państwo wiedzę,
dzięki której unikną błędów popełnianych podczas zatrudniania osób zza granicy. Poznają Państwo
proces wdrożenia a także zarządzania nowym pracownikiem na danym stanowisku pracy. Ponadto
dowiedzą się Państwo jak legalnie zatrudnić, a także kontynuować zatrudnienie obcokrajowców. Wiedza
oparta będzie na zmianach w przepisach obowiązujących od stycznia 2018 r.

Uczestnicy:
Pracownicy działów kadr i płac, księgowości, działów HR, kadra zarządzająca oraz właściciele firm
zainteresowanych zatrudnieniem cudzoziemców.
Prowadzący:
Milana Guszczina - manager ds. współpracy z zagranicą we FlexHR. Zajmuje się wszystkimi
procesami związanymi z rekrutacją pracowników z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. Specjalizuje się w
legalizacji pracy i pobytu oraz asymilacji osób, przyjeżdżających ze Wschodu do pracy w Polsce.
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:
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399 zł netto/os.
Przy opłaceniu uczestnictwa do dnia 12.01.2018 – 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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