МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
ОТВОРЕНИ ПРОГРАМИ
Учесници програма Менаџмент људских ресурса ће током
четвородневне обуке научити ефективне начине стратешког
управљања људским ресурсима – од селекције кадрова, преко
њиховог развоја и награђивања, напредовања у каријери
до принципа и значаја функције ХР као стратешког бизнис
партнера у компанијама, институцијама и организацијама.
Полазници ће разумети све сегменте управљања људским
ресурсима, оспособити се да обаве стручан и структурисан
одабир запослених, да постављају реалне и изазовне циљеве,
да прате и оцењују радни учинак запослених и на основу тога
их награђују. Уз то, усвојиће основна знања о правном оквиру
у области управљања кадровима, запошљавања и отпуштања
запослених.

Полазници програма
Програм је намењен ХР менаџерима, ХР професионалцима
надлежним за развој људских ресурса у приватном и јавном
сектору, директорима и/или власницима привредних друштава
који управљају људским ресурсима.
Предавања прати мноштво примера из дугогодишње праксе
предавача, на сликовит и јасан начин, уз коришћење студија
случаја из домаћег и међународног бизниса, у интеракцији са
полазницима и радионице са симулацијама реалних примера из
привреде.

www.msm.edu.rs

Теме
Место и улога ХР у организацијама
Радионица и алати за регрутацију
ХР легал
Управљање резултатима и
остварењима (performance
management)
Управљање каријером.
Тренинг и развој
Утврђивање зарада
Компензације и бенефиције
ХР буџетирање
Трајање: 4 дана
Када: Мај 22-26, 2017.
Где: Мокра Гора
Цена програма: 80.000,00 РСД + ПДВ
* У цену програма није урачунат
смештај, приближна цена пуног
пансиона износи 5.000 дин дневно.
** Корпоративни партнери, академска
заједница, самофинансирајући
студенти и незапослени имају
посебне услове.
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ВИЗИЈА
ПРВИ ИЗБОР РЕГИОНАЛНЕ ПРИВРЕДЕ

ВРЕДНОСТИ
ВЕРУЈЕМО да је знање кључна конкурентска предност сваког појединца
ИНСПИРИШЕМО окружење да је друштво благостања могућ и достижан циљ
ПОДРЖАВАМО своје студенте у дугорочном професионалном усавршавању
РАЗУМЕМО ваше потребе и изазове са којима се сусрећете
РАЗВИЈАМО организације и инспиришемо појединце
ДОПРИНОСИМО професији управљања и концепту целоживотног учења
ПОВЕЗУЈЕМО и слушамо све који могу да допринесу унапређењу привреде
ГРАДИМО партнерски однос са привредом
УЧИМО заједно са најбољим компанијама, мењамо се и развијамо
НЕГУЈЕМО традицију, знање и искуство
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