
IV. VAS megyei KARRIERHÉT - 2019. szeptember 16-20. 

benne: 

VAS megye első számú MUNKAERŐPIACI börzéje  

2019. szeptember 17-19, AGORA – MŰVELŐDÉSI ÉS SPORTHÁZ 

 

 

MEGHÍVÓ 
 

 2019. SZEPTEMBER 18. (szerda)  

Helyszín: AGORA – Művelődési és Sportház 

(9700 Szombathely, Március 15. tér 5.) 
 

Jó munkahely, jó munkaerő 

Vas Megyei HR Nap - 2019 
 

Azok a cégek versenyképesebbek, ahol a HR-t stratégiai szinten kezelik a szervezetben, nem csak a 

célok, de a napi működés terén is. Ha áttételesen is, de ezt állapítja meg a nemzetközi Carnet-

kutatás, amely azt is részletesen bemutatja, hogy Magyarország miért és miben van elmaradva 

nyugat-európai társaihoz képest a humán erőforrás kezelését illetően. De hogyan lehetne máshogyan 

tekinteni a dolgozók összességére és a szervezeti működésre, mint most? Mi hiányzik ahhoz, hogy a 

munkatársak vigyék előre a céget, és ne fordítva? Miért maradnak ott egy vállalatnál a dolgozók, és 

miért mennek el? Tényleg robotok fognak helyettünk dolgozni 5 év múlva? 
 

8.30-8.45 óra 

Megnyitó 

Cserey Miklós szervezetfejlesztő, IFKA – a rendezvény moderátora 
 

8.45-9.40 óra 

Kerülj képbe! A főbb, HR-t érintő jogszabályi változások 2019-ben 

Dr. Bérdi András osztályvezető - Győri Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
 

9.40-10.45 óra 

A munkaügyi ellenőrzés szabályai 2019-ben, tanulságos esetek bemutatása 

Dr. Bérdi András osztályvezető - Győri Járási Hivatal Munkavédelmi és Munkaügyi Osztály 
 

Kávészünet 
 

11.00-11.30 óra 

Emberek vagy robotok? A robotok térnyerése az emberek helyett? 

IFKA szakértője 
  

11.30-12.00 óra 

A HR hozzájárulása a versenyképességhez: nemzetközi kutatási eredmények 

IFKA szakértője 
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12.00-12.15 óra 

HR Fest - Szombathely  

Tóth Gergely HR Fest tulajdonos 
 

12.15-12.30 óra 

Az online állásbörze lehetőségei munkáltatók számára 

Murai Adrienn EURES-tanácsadó, Vas Megyei Kormányhivatal 

 

12.30-13.15 óra 

Ebéd 
 

13.15-13.45 óra 

Nem tudsz felvenni új munkaerőt? Használd hatékonyabban a meglévőket!  

Walter Attila - Coach-tréner, szervezetfejlesztési tanácsadó 

Csenteri-Dénes Ildikó    HR partner 
 

13.45-14.10 óra 

Gondoskodás, mint munkáltatói márkaépítés 

Szládek Szilvia üzletágvezető, HR-Evolution Kft.  
 

14.10-14:30 óra 

A fluktuáció többe kerül, mint legvadabb álmaidban gondolnád: fluktuáció számítás a gyakorlatban 

Csikós-Nagy Katalin fluktuációkezelő szakértő, HR-Evolution Kft.  
 

14.30-15.00 óra 

A globalizáció és a MAM, avagy a sokszínűség és különbözőség találkozása 

Pungor László minőségbiztosítási vezető, MAM-Hungaria Kft. 

 

15.00-15.15 óra 

Zártízperc: a nap üzenetei, következtetések 

 Cserey Miklós szervezetfejlesztő, IFKA – a rendezvény moderátora 

 

 

A rendezvényen való részvétel díjmentes, de előzetes regisztrációhoz kötött. A jelentkezéseket 

korlátozott számban, a beérkezés sorrendjében áll módunkban elfogadni. Regisztráció: a 

http://vasigazdasag.hu/allasborze/ oldalán. 

http://vasigazdasag.hu/allasborze/

