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vůbec dotčena
 

PURE NEWSLETTER I.
 

Odhodili jsme roušky a co dál?
 
Za poslední dva měsíce jsme si vyzkoušeli, že z HR manažerů se stali
krizoví manažeři. Vedení se na ně obracelo a potřebovalo rychle řešit
danou situaci a vyčíslit dopad krize do personálních nákladů. Potvrdilo se,
že pokud je HR silným partnerem vedení, umí měřit, predikovat a dávat
řešení, krize se zvládla.
 
Nyní v době, kdy se dostáváme zpět do „nového normálu“, však chytré
firmy již přemýšlí, jak této situace využit, jak se poučit a jak být lepší.
A protože i vy jste chytří, vezmete příležitost za pačesy a podívejte se na
firmu znovu a z jiného úhlu. Systém odměňování a řízení personálních
nákladů není jen o nastavení mezd, ale také o tom zjistit, jací lidé u nás
pracují, jak se chovají, zda jsou výkonní a koho potřebujeme.
 
Víme, že není radno podceňovat HR manažera, který tuto krizi zvládl, a
zároveň víme, kolik práce je před vámi. Proto je tu puREward, aby vám
pomohl.
 
Obracejí se na nás HR manažeři, kteří chtějí především formou konzultací
poradit, nasměrovat kudy se nyní vydat a jak z této situace vytěžit. Někdo
řeší úspory, někdo propouštění, někdo naopak nábor, zvýšit motivaci
zaměstnanců. Výhodou spolupráce s námi je úspora vašeho času a lidí,
zároveň tím získáte naše know-how, zkušenosti a vyvarujete se chyb, které
se zpětně těžko napravují.
 
Každá společnost má svůj příběh. Obraťte se na nás, nejste v tom sami a
my vám pomůžeme.
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Zdroj www.spcr.cz

Dřívější články a jeden odkaz k tomu
 
Postkoronavirové řízení HR I. díl
 
Co neměříš, to neřídíš....Personální controlling
 
Rozjeli jsme facebook skupinu #myjsmeodmenovani pro sdílení zkušeností ,
rad všeho, co trápí Compenbeňáky:)

 

https://warengo.com/stories/49998-postkoronavirove-rizeni-hr-i-dil-aneb-vite-kdo-pracuje-ve-vasi-firme
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6658296606451908608
https://www.facebook.com/groups/2856301794461873/
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Dostáváte se zpět po krizi do „nového normálu“, přemýšlíte, jak vzít krizi jako
příležitost, jak této situace využít a být lepší? Proč právě teď řešit odměňování?
jaké lidi si nechat? jak to změřit? Dáme Vám praktické tipy, zkušenosti i  konkrétní
návody, jak aktuální stav co nejlépe využít pro efektivnější fungování společnosti
nebo vašeho oddělení.
Jak nově přizpůsobit HR procesy a spolupráci i s externími dodavateli
personálních služeb v nové realitě? Jak na základě business priorit přepracovat
HR strategii? A jak nastavit HR podporu dle nových potřeb businessu?
Jste ve firmě připraveni v oblasti krizového managementu? Máte připravenou
komunikaci v době post covid? Umíte řešit motivaci, konflikty nebo obavy ze
změn?

Se společností ManpowerGroup připravujeme off-line seminář v Olomouci a to
24.6.2020 od 15 hodin.
 

A jaká témata jsme pro Vás připravili?
 

 
Registrace posílejte na adresy obchod@pureward.cz nebo olomouc@manpower.cz

 
Budeme se na vás těšit v krásném prostoru ART RUBIKON, Dobnerova 24a, Olomouc
 
Vstupné je dobrovolné :-)

Post Covid stav v HR a jak na velký úklid v odměňování
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Vylosujeme jednoho účastníka, který dostane toto krásné tričko


