Finansowany przez Unię Europejską

Zarządzasz multikulturowym zespołem? Planujesz rekrutację na terenie
UE? Chcesz wesprzed pracowników w rozwoju kompetencji współpracy

z osobami z innych kultur? Jesteś ciekawy doświadczeo pracodawców
z Trójkąta Paostw? Skorzystaj z naszego zaproszenia.
Dolnośląscy Pracodawcy w partnerstwie z Dolnośląskim Wojewódzkim
Urzędem Pracy zapraszają na organizowane w ramach programu EURES
TriRegio dwudniowe bezpłatne warsztaty dla Pracodawców pt. „Jak
rekrutowad i zarządzad zespołem multikulturowym – dotyczy nie tylko
korporacji

i

dużych

firm!”

Wydarzenie

adresowane

jest

do

pracodawców działających w Trójkącie Paostw (w Polsce: województwo
dolnośląskie, w Niemczech: Dyrekcja Regionalna Drezno i Chemnitz,
w Czechach: Karlowy Wary, Ustí n.L., Liberec i Hradec Králové).
Zapraszamy do udziału!
Dolnośląscy Pracodawcy

12-13.12.2018, Karpacz
Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020.
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi
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RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW
12.12.2018 (I dzieo warsztatów)

ZAREJESTRUJ SIĘ !

TUTAJ
Termin nadsyłania zgłoszeo: 7 grudnia 2018r.
Udział w szkoleniu jest bezpłatny
Liczba miejsc ograniczona!
Więcej informacji pod numerem:

10:00 - 11:00

Powitanie gości i uczestników-rozpoczęcie warsztatów. Prezentacja organizatora oraz oferty
doradców sieci EURES dla pracodawców

11:00 - 13:30

Warsztaty „Jak rekrutowad i zarządzad multikulturowym zespołem” (w grupach narodowych)
Moduł I - Wprowadzenie w warsztat “Każdy pracownik to taki sam człowiek”
Moduł II - Warsztat “Każdy pracownik to taki sam człowiek”

13:30 - 14:00

PRZERWA OBIADOWA

14:00 - 16:30

Moduł III - „Indywidualne strategie menadżera/właściciela wobec różnid kulturowych”

16:30

Podsumowanie i zakooczenie pierwszego dnia warsztatów

19:00

KOLACJA

13.12.2018 (II dzieo warsztatów)
10:00 - 14:00

Warsztaty „Jak rekrutowad i zarządzad multikulturowym zespołem”
(w grupach międzynarodowych)

14:00 - 14:30

PRZERWA OBIADOWA

14:30 - 15:30
15:30 - 16:30

Seminarium „Jak wspierad pracowników w rozwoju kompetencji współpracy z osobami
innych kultur”
Debata. Sesja Q&A

16:30 - 16:45

Podsumowanie i zakooczenie dwudniowych warsztatów

74 64 80 534; 530 828 511

lub adresem mailowym: biuro@dp.org.pl

Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020.
W celu uzyskania szczegółowej informacji na temat Programu prosimy zapoznanie się z informacją na stronie: http://ec.europa.eu/social/easi
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ORGANIZATOR
Dolnośląscy Pracodawcy - związek pracodawców, który od 25 lat z sukcesem propaguje ideę zrzeszania się pracodawców. Stanowi jedną z najliczniejszych
organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku, liczącą blisko 170 członków. Celem jego działalności jest ochrona praw pracodawców oraz zwiększenie ich roli i
znaczenia w życiu publicznym, a także w kształtowaniu prawa regulującego prowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Członkostwo w Dolnośląskich
Pracodawcach to kompleksowe wsparcie i szerokie możliwości rozwoju.
REALIZATOR: M-Coaching Szkolenia i Rozwój Maciej Woropaj
Marek Skonieczny – trener szkoleo, certyfikowany Coach International Coaching Comminuty, Menedżer ds. Human Resources w Vorwerk Autotec Polska,
specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi, konsultant Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Przeszedł ścieżkę od trenera wewnętrznego w Grupie
PZU do samodzielnego coacha i konsultanta, by przez ostatnie 4 lata (2014-2018) zarządzad zasobami ludzkimi jako HR Menedżer w 1 500 osobowej firmie
produkcyjnej w branży automotive (załoga wielokulturowa: Polska, Niemcy, Ukraina, Białoruś, Gruzja, Uzbekistan, Nepal, Indie, Meksyk). Aktualnie jako
konsultant oferuje firmom rozwiązania związane z zatrudnianiem i wdrażaniem do polskich firm pracowników z zagranicy.
Maciej Woropaj – trener szkoleo, coach i konsultant z 15-letnim doświadczeniem. Doradza i szkoli w zakresie wykorzystania narzędzi z obszaru inteligencji
emocjonalnej EQ w biznesie, budowaniu i pracy zespołów, rozwijania kompetencji przywódczych, psychologii różnic indywidulanych, asertywności, a także
metod i narzędzi usprawniających zarządzanie zasobami ludzkimi i poprawiających efektywnośd w firmach. Ukooczył Uniwersytet Łódzki oraz
międzynarodowe studia Master of Public Administration na bazie MBA w Polsko-Amerykaoskim Instytucie Zarządzania przy Uniwersytecie Łódzkim.
Konrad Plucioski – certyfikowany coach International Coaching Community. Od 20 lat projektuje i prowadzi szkolenia z zakresu zarówno umiejętności
psychospołecznych jak również związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Oprócz szkoleo realizuje projekty doradcze i konsultingowe w zakresie
rekrutacji oraz wspomagania rozwoju personelu. Doświadczenie biznesowe zdobył w różnych branżach, w tym w organizacjach wielokulturowych. Ukooczył
psychologię w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego oraz Akademię KAIZEN na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej.
LOKALIZACJA: Hotel Relaks ***, Karpacz (ul. Obrooców Pokoju 4), województwo dolnośląskie, Polska
Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom nocleg (miejsce w pokoju dwuosobowym; pokoje jednoosobowe za dodatkową opłatą, pod warunkiem ich
dostępności) oraz posiłki.
Projekt jest współfinansowany z Programu Unii Europejskiej na Rzecz Zatrudnienia oraz Innowacji Społecznych (EaSI) 2014-2020.
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