ПОКАНА ЗА
УЧАСТИЕ

30-ти Март 2017
Интер Експо Център - СОФИЯ

Стратегии в Действие

EMPLOYER BRANDING
Master Training

Основни теми и цели на обучението
Employer Branding “Стратегии в действие” е целодневно интерактивно обучение, водено от двама
експерти с международен опит, които ще споделят успешни стратегии и иновативни подходи за
привличане и задържане на таланти в компанията.
Основната цел на събитието е да представи на участниците ефективни стратегически
инструменти и подходи за управление на работодателската марка, или:
» Изграждане на Employer Branding стратегия – стъпка по стъпка;
» Корпоративна култура, която привлича и ангажира служителите;
» Employer Branding в дигиталния свят и как да използваме ефективно социалните мрежи.

За лекторите
Али Аяз
е утвърден експерт и
консултант с над 8 години
опит в управлението на
работодателската марка.
Спомогнал е за
изграждането и
внедряването на успешни
Employer Branding
стратегии в редица
международни и локални
компании.

Яко Валкенбург
е международно признат
експерт, лектор и автор с
близо 20 години опит в
изграждането на
работодателска марка и
привличането на таланти.
Сертифициран LinkedIn
Recruiter Expert, както и
носител на няколко награди “Best Social Recruiter 2009” и
“Interim Management Specialist
Of The Year 2014″.

8:30 – 9:10

Регистрация

9:10 – 10:30

Модул 1:
Изграждане на Employer Branding стратегия

10:30 - 11:00

Кафе пауза

11:00 - 12:45

Модул 2:
Създаване на положителни преживявания за служители и кандидати

12:45 – 13:45

Обедна почивка

13:45 – 15:15

Модул 3:
Employer Branding в дигиталния свят

15:15 – 15:45

Coffee Break

15:45 – 17:15

Модул 4:
Ефективно използване на социалните мрежи за привличане на таланти

17:15 – 17:30

Официално закриване на събитието

17:30 - 18:30

Employer Branding Коктейл

Вижте пълната програма като кликнете тук

Програма на събитието

За кого е предназначено събитието
Обучението е специално структурирано за:
- изпълнителни директори и собственици на бизнес;
- директори и мениджъри от отдел „Човешки ресурси“;
- специалисти по „Набиране и подбор на персонал“;
- мениджъри и експерти по Маркетинг, PR и Комуникации;
- оперативни мениджъри.
Очакваме над 150 участници, представители на секторите ИТ, Аутсорсинг, Телекомуникации, Финанси и
банково дело, Производство, Преработваща промишленост, Търговия и други.

Пакети за участие

За контакти и заявка за участие
Георги Георгиев
Тел.: +359 888 031 466

E-mail: georgi@tothetop.bg

Официален сайт на събитието: http://employerbranding.bg

Яна Янакиева
Тел.: +359 988 841 917
E-mail: yana.yanakieva@employerbranding.bg

