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 A képzésszervezés újkeletű kihívásai – Hogyan tartsunk lépést  

a változásokkal?

 Képzésből fejlődés – Hogyan építsünk valóban működő fejlesztési  
programokat nagyvállalati környezetben?

 Vállalati esettanulmányok: A MOL tehetségmenedzsment folyamata  
és képzésszervezés a bankszektorban

 Mini workshop: Valós helyzetek – Valós megoldások
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900 Hogyan tartsunk  
lépést a változásokkal?
	Miben változott a szakképzés, felnőttképzés jog- 
 szabályi környezete? Milyenek a tapasztalatok?
 A gyakorlatban mit jelentenek ezek a változások?
	  A nagyvállalatokat/munkaadókat hogyan érinti?
	  A képző helyeket hogyan érinti?

 Mik a képzés indításának feltételei belső és külső képzésként? 
 A belső képzések szervezésével elérhető előnyök és lehetőségek
 Hogyan lehet, és mikor kell nyilvántartásba vetetni/engedélyeztetni a programokat? 
 Hogyan lehet módosítani az engedélyezett képzési programokat? Hogyan változik a bejelentési kötele-

zettség (D képzési kör)?
 Milyen kihívásokkal néznek szembe a képző intézmények?
Előadó: Bertalan tamás, ügyvezető igazgató, 

Observans Képzési Szolgáltató Kft. – FVSZ elnökségi tag

1030 Kávészünet 

1100  képzésből fejlődés  
– Hogyan építsünk  
valóban működő  
fejlesztési programokat 
nagyvállalati  
környezetben?
	Melyek a leggyakrabban használt fejlesztési 

eszközök előnyei és költségei? Melyiket mire és 
mikor érdemes alkalmaznunk?

 Milyen jellemző üzleti helyzetekben szükséges a 
fejlesztési eszközök alkalmazása? 

 Miért fontos és hogyan működik az üzleti-fejlesz-
tési igények pontos azonosítása? 

 Mikor van szükség az egyének, és mikor a csapat 
működésének fejlesztésére? Mi van akkor, ha a 
vezetőnek van szüksége fejlesztésre? 

 Milyen megoldásokkal érdemes ezeket az eltérő 
igényeket megválaszolni? 

 Tipikus csapdahelyzetek: amikor nem arra van 
szükség, amit kérnek. Miért ne alkalmazzunk 
„gyorstapaszt”, és miért ne lőjünk verébre ágyú-
val?

 Hogyan készítsünk elő egy fejlesztést? Hogyan 
egyensúlyozzuk ki a befektetett energiát és a 
várható megtérülést?

 Hogyan működik a self-made 360 módszere, mit 
tehet a vezető, és mi a résztvevő felelőssége a 
fejlesztés előtt?

 Mi a feladatunk képzési specialistaként, HR ve-
zetőként a fejlesztési program megvalósítása 
során? Mivel biztosíthatjuk egy fejlesztési prog-
ram eredményeinek beépülését a munkahelyi 
mindennapokba?

 Milyen eszközeink vannak az utánkövetés során 
arra, hogy elkötelezzük a munkatársakat a vi-
selkedésváltozásaik fenntartásában? Mi ebben 
a vezető szerepe? Hogyan tud segíteni a fejlődés 
eredményeinek megőrzésében a résztvevő kör-
nyezete?

Előadó: sipos sándor, szervezetfejlesztő, 

tréner, Onestep

1230 ebédszünet 
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Vállalati képzések

A képzésszervezés  
újkeletű

kihívásai 

Fejlesztési
eszközök 
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1330 esettanulmány i.  
a mol teHetség- 
menedzsment folyamata
	Kit tekintünk tehetségnek?
 Tehetségek azonosítása
 Tehetségek fejlesztése (vezetői és szakértői pool)
 A MOL tehetségprogramjának felépítése (kivá-

lasztás, fejlesztési módszertan, utókövetés)
 Mentoring mint kulcsfontosságú eszköz
 Alumni program kialakítása és működtetése
Előadó: müller diána, Learning & Competency 

Development Manager, MOL Nyrt.

1420 esettanulmány ii.  
képzésszervezés a  
bankszektorban
 Képzési folyamatok és rendszerek hatékonysá-

gának növelése, támogató megoldások a fejlesz-
tésben

Előadó: Kemenesi Éva, HR szakértő, képzési 

tanácsadó, K&H Bank Zrt. 

1510 Kávészünet 

1530 valós Helyzetek –  
valós megoldások
	A dobozos megoldások szép lassan a verseny-

szféra minden területén elveszítik hatásukat. A 
piaci környezet, a gyors változások, a generációs 
átrendeződés és a szervezeti kultúra olyan egye-
di kombinációkat hoz létre, amelyekhez egyedi 
megoldások szükségesek. 

 A workshop keretein belül a résztvevők saját 
eseteiken keresztül kapnak gyakorlati tudást 
és eszköztárat ahhoz, hogy valódi megoldások 
kidolgozására legyenek képesek.

 Hol vannak a buktatók és hogyan legyen valódi 
hatása egy fejlesztési folyamatnak?

 Erre a kérdésre adjuk meg a választ.
Előadó: nagy andrea, szakmai igazgató, 

Parrish & Crawler International

1700 A rendezvény vége 

 január 30., kedd

A szakmai képzés szólni kíván
 Tanulni vágyó HR szakembereknek a tréning és fejlesztés területén

 Néhány éves tapasztalattal rendelkező vállalati és közszférában dolgozó  
HR generalistáknak, akik specializálódni vágynak

 Továbbá olyan képzés, oktatás, személyzeti menedzsment,  
személyzetfejlesztés és humán controlling területen dolgozó specialistáknak, 
szakértőknek, akik ismereteiket szeretnék rendszerezni, bővíteni

 Személyzeti és szervezetfejlesztési tanácsadóknak, cégeknek, trénereknek, 
valamint

 HR és hozzá kapcsolódó szolgáltatásokat nyújtó cégeknek

Vállalati

esettanulmányok

www.iir-hungary.hu konferencia@iir-hungary.hutel +36 1 459 7300
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FIzEtéS, VISSzaléPéS
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VaN Még kéRDéSE?
Ügyfélszolgálat Ludman-Takács Tünde +36 1 459 7300

Koncepció dr. Nagy Diána +36 70 619 0988

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

1. RéSztVEVŐ
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SzÁMlÁzÁSI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység
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Vállalati képzések 
Budapest, január 30.

SP8001

rÉszvÉteli díj 2017. decemBer 15-ig KedvezmÉny 2017. decemBer 16-tól

Vállalati  
képzések 149 000,- 20 000,- 169 000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

CSOPORtOS kEDVEzMéNy
 Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10% kedvezményt kap.                        

 Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap.                              
 4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat!  +36 1 459 7334  marketing@iir-hungary.hu

jelentkezés elküldése
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