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A szeminárium kiemelt témái: Akiket már biztosan előadóként köszönthetünk:

Az IIR Magyarország HR Controlling szemináriumán 
a résztvevők megtudhatják, hogyan támogathatja 

eredményesen a HR kontrolling a vezetői döntéseket.

Megújított szakmai tartalommal!
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S Z E M I N Á R I U M
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08:30 Regisztráció
08:50 Az IIR köszöntője

9:00 – 11:00 A HR Controlling és a 21. század kérdései avagy jóslás a jövőről egy kutatás 
apropóján, miszerint akkor sikeres a HR, ha a következők vannak a fókuszban: 

•  Első a munkavállaló
•  A dolgok egyszerűbbé tétele
•  Merész HR! 

Vagyis mit tehet ehhez hozzá a HR Controlling?

Előadó:  Dr. András Klára, Főosztályvezető, Egis Gyógyszergyár Zrt., 
HR fejlesztési és kompenzációs főosztály

11:00 – 11:20 Kávészünet

11:20 – 12:30 Az emberi erőforrás helye és szerepe a vállalati erőforrások rendszerében
•  Az emberi erőforrás felértékelődésének menedzsment következményei 
•  Az erőforrások/termelési tényezők típusai, köztük lévő összefüggések 
•  Erőforrásköltségek típusai, jellemzői, és ezek értelmezése az emberi erőforrásra 
•  Az emberi erőforrás szerepe az új érték előállításában és a vállalati érték maximalizálásában 
•  Vállalati tudásbázis, folyamatok, szervezet, emberi erőforrás fogalma és kapcsolatrendszere

 
Előadó:  Bacsur Kálmán, a Személyügyi kontrolling és Az ember a vállalati erőforrások 

rendszerében c. tankönyvek társszerzője

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 16:00 A HR-folyamat menedzsmentje
(közben kávészünet)

•  A folyamat-szemlélet értékelő szerepe
•  A folyamat és a részfolyamatok illeszkedése 

(esetleírások elemzése)
A HR-mutatószámok specialitásai

•  Mit mutatnak a HR-mutatószámok?
•  Milyen idősíkon tudjuk értelmezni, befolyásolni őket? 

(esetleírások közös elemzése)

Előadó:  Szügyi György, Elnök-vezérigazgató, 
Euromenedzser Kft.

16:00 – 17:30 HR controlling egy nagyvállalat 
mindennapjaiban

•  A HR Controlling helye és szerepe a szervezetben
•  Mennyiségi tervezésből a minőségi tervezés felé
•  Mérőszámok és kulcsmutatók a szervezetben
•  Riportolás különböző célcsoportok részére

Előadó:  Nyeste Andrea, 
HR Controlling vezető

2016. AUGUSZTUS 30. | KEDD
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•  stratégiai humán erőforrás igazgatónak, 
vezetőnek

• HR controlling vezetőnek
• bérezési vezetőnek 
• személyzetfejlesztési szakembernek
• képzési vezetőnek
• HR controllernek
• HR generalistának
• HR specialistának

A képzést ajánljuk minden 

 www.iir-hungary.hu  +36-1/459-7301  konferencia@iir-hungary.hu

Váczi Péter
projektvezető

Telefon: +36-1/459-7307
E-mail: peter.vaczi@iir-hungary.hu

A szemináriumról 
bővebb információ:
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09:00 – 9:45 A kiválasztás számokban – egy multinacionális személyzeti 
tanácsadó cég tapasztalatai alapján

•  Toborzási tanácsadók teljesítményének mérése
•  Kiválasztás költségei és a toborzásra fordított munkaórák
•  Hogyan tudjuk növelni a kiválasztás hatékonyságát? 
•  Elhelyezések beválásának mérése az Adecco Partnereinél

Előadó: Szombathelyi Rita, 
Toborzási és kiválasztási szakértő

9:45 – 10:30 A kiválasztási/toborzási folyamathoz kapcsolódó controlling
Előadó: felkérés alatt

10:30 – 10:50 Kávészünet

10:50 – 12:30 A képzéskontrollingban rejlő lehetőségekről
•  Mikor és miért érdemes rendszert kialakítani a képzések mérésére? 
•  Az eredményesség mérhetősége az egyes képzési típusok esetén
•  Reális elvárások kialakítása a képzések eredményességével és azok mérhetőségével kapcsolatban
•  Módszertani lehetőségek a gyakorlatban a képzési eredményesség mérésére

Előadó:  Sipos Sándor, HR tanácsadó, Tréner, 
Munka- és szervezetpszichológus, shapeHR

12:30 – 13:30 Ebédszünet

13:30 – 15:00 A vezetői munka eredményességének mérése és értékelése
•  A vezetői pozíciók különbözőségei, a cégméret befolyásoló hatása
•  A vezetői eredményesség fogalmának értelmezése
•  A vezetői munka eredményességének tényezői 
•  A tényezők mérésének lehetőségei
•  Az értékelés gyakorisága
•  Mi történjen értékelés után?

Előadó:  Dr. Nemeskéri Gyula, Ügyvezető, Senior tanácsadó, 
Ergofit Kft, Címzetes egyetemi docens

15:00 – 15:30 Kávészünet

15:30 – 17:00 Az adatokban rejlő erő – A megtartás, a toborzás eredményességének 
és a HR terület stratégiai szerepének növelése, szegmentációs és egyéb 
adatelemzési technikák segítségével

•  Jelenlegi kihívások a megtartás és a toborzás területein
•  Hasonló problémák más szervezeti egységeknél (marketing, beszerzés), és azok kezelési módja
•  Adatelemzés, felhasználás szerepe a kapcsolódó megoldásokban
•  A HR stratégiai szerepének növelése a terület eredményességének, hozzájárulásának visszamérése mentén
•  A kapcsolódó eszközök, lehetőségek áttekintése
•  BI megoldások áttekintése: a jelentésektől az elemzésekig
•  Fejlett analitikai megoldások: szegmentáció megismerése, fontossága
•  Lépések definiálása a sikeres megoldásokig > konkrét példák mentén
•  A megoldások alkalmazásához kapcsolódó megtérülési lehetőségek elemzése, bekerülési költségek minimalizálása

Előadó:  Dóczi Barnabás, 
szabadúszó: BI és BIG DATA
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Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Váczi Péter 06-1/459-7307

Marketing: Mile Mónika 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU

Részvételi díjak
2016. JÚLIUS 15-IG 2016. JÚLIUS 16-TÓL

Ár Megtakarítás Ár
q  HR CONTROLLING: 

2016. AUGUSZTUS 30-31., BUDAPEST 209.000 Ft 40.000 Ft 249.000 Ft

Az IIR Magyarország felnőttképzési intézmény.
Intézményakkreditációs lajstromszám: AL-2748

 www.iir-hungary.hu  06-1/459-7301   konferencia@iir-hungary.hu

SP6003

Megújított szakmai tartalommal!
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