
2016. augusztus 16., Budapest
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A közösségi média számtalan új alkalmazási 
lehetőséget nyújt a HR minden területén

Fókuszban:
  Employer branding – Munkáltatói márka építése és támogatása a közösségi média segítségével

  Belső Social Media – Vállalati weboldal, vállalati (belső) portálok, intranet, belső community oldalak

  Közösségi eszközök felhasználási területei, lehetőségei a HR munkájában

 Social Recruitment – Toborzás a közösségi hálók segítségével

  Közösségi hálók kialakítása és menedzselése az innováció és a tudásmegosztás előmozdítására

A képzést ajánljuk minden 
• humán erőforrás igazgatónak, vezetőnek
• személyzetfejlesztési szakembernek
• HR specialistának, HR szakembernek
• kiválasztási, toborzási vezetőnek, szakembernek
• PR, kommunikációs vezetőnek, szakembernek

Eszközök, tippek és technikák, amelyek segítenek a közösségi 
média és a HR közös tevékenységének menedzselésében

conference@iir-hungary.huwww.iir-hungary.hu +36 1 459 7301



PROGRAM
A HR és a közösségi média összehangolása 
-  A HR-es munka web 2.0-ás és közösségi eszközökkel történő támogatása
-  Hogyan fogjunk neki? - Egy virtuális projektterv lépései
-  Új HR-es kompetenciák a web 2.0 tükrében
-  Közösségi eszközök lehetséges felhasználási területei a HR munkában
-  Milyen „offline” eszközökkel kell az online jelenlétet megtámogatni?
-  Mit jelent a 24/7-es jelenlét? Hogyan lehet kríziseket és komoly negatív helyzeteket jól kezelni? Hogyan 

lehet a problémás kommentelőket, trollokat lereagálni?

Employer branding – Munkáltatói márka építése és támogatása a közösségi média segítségével 
-  Hogyan tűnhet ki vállalatunk a tömegből? 
-  Milyen online eszközökkel támogatható a corporate & employer branding? 
-  A közösségi média szerepe a cég image-ének építésében
-  Mire figyeljünk oda, és mi az, amit feltétlenül kerüljünk el? 
-  Tippek és ötletek
-  Példák jó és rossz gyakorlatokra 

Belső Social Media – Közösségi eszközök térnyerése és szerepe a vállalat életében
-  A Social Media ereje - Milyen előnyre tehet szert a cég a Social Media segítségével?
-  Hogyan használhatják fel a vállalatok a közösségi médiát arra, hogy kapcsolatot építsenek ki a 

munkavállalókkal? 
-  Belső használat: hogyan növeli az együttműködést társosztályok között? 
-  Hogyan lehet növelni a dolgozói elkötelezettséget a közösségi hálók segítségével?
-  Hogyan változtatták meg a közösségi oldalak a belső kommunikációt?
-  Vállalati weboldal, vállalati (belső) portálok, intranet, belső community oldalak
-  Hogyan lehet egy belső oldalt életben tartani?
-  Buktatók, tanulságok

Közösségi hálók kialakítása és menedzselése az innováció és a tudásmegosztás előmozdítására
-  Mi a legjobb módja annak, hogy a közösségi hálókat kiaknázva előmozdítsuk a hatékonyabb tudásmeg-

osztást, a csapatmunka összehangolását és az ötletgyűjtést? 
-  Hogyan tudja a közösségi média növelni a munkavállalók bevonódását?
-  A közösségi média és a közösségi hálók integrálása a vállalat tehetséggel kapcsolatos stratégiájába 
-  Mi a legjobb módja annak, hogy a közösségi tanulást integráljuk a vállalat tanulási, képzési és fejlesztési 

programjaiba?
-  Alumni közösség kialakítása: hogyan „hasznosíthatóak” a volt dolgozók?

Social Recruitment – Találjuk meg a megfelelő embereket! Toborzás a közösségi hálók segítségével
- A közösségi média múltbéli, jelenlegi és jövőbeli iránya a munkaerő-toborzásban
-  A közösségi médiát is használó toborzási stratégia kialakítása. Hogyan használható fel a Social Media a 

„top talentek” megtalálására és a velük való kapcsolatfelvételre?
- Hogyan tegyük a mobiltechnológiát a munkaerő-toborzási stratégia részévé?

A hatás számszerűsítése: a közösségi hálók és a befektetés megtérülésének mérése a 
szervezet szempontjából
- Hogyan mérhető a közösségi hálókhoz kapcsolódó kezdeményezések megtérülése?
-  A közösségi médiát is használó toborzás hasznának mérése a megtérülés nyomon követésével és 

elemzésével 
-  Social media monitoring  
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Ügyfélszolgálat: Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: dr. Nagy Diána 06-70/619-0988

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 Ár
q  KÖZÖSSÉGI MÉDIA A HR-BEN: 

2016. AUGUSZTUS 16., BUDAPEST  109.000 Ft

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

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

SP6002

CSOPORTOS KEDVEZMÉNY 
Két fő jelentkezése esetén a 2. személy 10%kedvezményt kap. Amennyiben három fő regisztrál, a 2. személy 10%, a 3. személy pedig 20% kedvezményt kap. 

4 főtől kérje egyedi ajánlatunkat! 06-1/459-7334
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