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HR tOBORZÁS ÉS  
KiVÁLASZtÁS SZAKNAP

Fókuszban
Hatékony módszerek az IT szakemberhiány pótlására
Social Media – a kikerülhetetlen csatorna a toborzásban

A 21. század Pán Péterei 
Proaktív toborzási és kiválasztási módszerek

Employer Branding már a toborzásban 
Diverzitás a munkahelyen

Fejvadász cégek, állásbörzék, gyakornoki programok: megtérül a befektetés?
Mitől jó egy álláshirdetés?

HR felhő – Új szoftver a kiválasztásban

Rónai Balázs; HR portál

„Hatékony, mint  

a t-rex, rugalmas, 

mint a csirke –  

ezt a HR-nek  

is tudnia kell!” 

„itthon még  
mindig 1.0,  ami a toborzásban 

folyik.”
Paróczay Balázs; HR portál
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dd 820  Regisztráció
850  Megnyitó az iiR  
és a nap moderátora részéről
A nap moderátora: Kemenesi Éva, Event &  
Education Organizer, Főpolgármesteri Hivatal

„Megszerezni könnyű,  
Megtartani nehéz” –  

De Miért nehéz MinDkettő?
900  2017 egy toborzó szemével –  
Szemléletváltás a toborzásban,  
régi és új módszerek hatékony  
keresztezése
Előadó: Szombathelyi Rita,  
Vezető toborzási és kiválasztási  
tanácsadó, Adecco Magyarország Kft.
 Rövid áttekintés, az utolsó 10 év toborzási metódu-

sai. Milyen változások történtek a toborzás, kivá-
lasztásban? 

 Az álláshirdetés hogyan lehet hatékony toborzási 
eszköz? 

 Hol érdemes jelöltek után kutatni? Milyen eszközö-
ket használnak a toborzó cégek egy pályázó elérése 
érdekében? 

 Mit tehet a fejvadász egy cég Employer Branding 
erősítése érdekében? 

 Elköteleződés erősítése már az interjún. Személyes 
interjúnak van még jelentősége a 21. században? 

900  Employer Branding már a tobor-
zásban – A vállalat iránti lojalitás  
erősítése az EB eszközeivel
Előadó: Eke Mariann, HR Manager, dm Kft.
 Mik az Employer Branding elemei, mik vannak a pa-

lettán, különös tekintettel a kiválasztásra?
 Employer Branding – a munkáltatók legkreatívabb 

technikái
 Minek kapcsán jöhet létre kompromisszum a mun-

káltató és a munkavállaló között?
 Munkakört tekintve az Employer Branding mene-

dzselése a HR feladata?
 Employer Branding már a toborzásban – hogyan erő-

sítse az elkötelezettséget már egy jelöltben is a to-
borzás során és hogyan tartsa ezt fent hosszú távon?

 Brand építés a közösségi médián keresztül – mik a 
buktatók?

1020  Kávészünet 

1050  Hogyan oldjuk meg a  
programozó-hiányt? – Szemléletváltás 
a fiatal tehetségek toborzásában
Előadó: Fazekas Barbara,  
Vezető és társalapító, Green Fox Academy
 Megfelelő képességekkel és kompetenciákkal ren-

delkező IT szakember – tű a szénakazalban?
 Mely felületek határozzák meg az IT szakemberek tobor-

zását és kiválasztását az elmúlt években? Mely felülete-
ket érdemes elhagyni és melyeket éri meg alkalmazni?

 Új modell az informatikushiány pótlására: programo-
zó képzés gyorsan és hatékonyan

 Mik az első tapasztalatok?
 Milyen következtetést lehet levonni a távolabbi jövőre 

nézve az első tendenciákból?

toborzás a közösségi MéDia  
tükrében, különös tekin-

tettel a fiatal generációkra
1130  Social Media – a kikerül- 
hetetlen csatorna a toborzásban
Előadó: toldi Gábor, Business Partner, Social Talent
 Mi működik és mi nem?
 Mely felületek a leghatékonyabbak és miért?
 Passzív és aktív álláskeresők a neten. Mi különbség? 

Profession.hu, CVonline.hu, jobinfo.hu és egyéb állás-
kereső portálok – aki nem regisztrál, az nem valódi 
álláskereső?

 Facebook, LinkedIN, Instragram – álláshirdetések 
vagy munkadói márka erősítés

 Dolgozói ajánlás a közösségi médiában avagy a 
refferal rendszerek jövője

 A céges profilon megosztott tartalmak benyomása az 
álláskeresőre

 Moderálás – mit enged meg a hirdető az érdeklődő-
nek? Hol a határ?

1210  Ebédszünet 

1310  A 21. század Pán Péterei –  
Y és Z generáció
Előadó: Pásztor Erzsébet Zibet,  
Logisztika Vezető, Fibi Trans Kft.
 Social Media – az egyetlen csatorna, ahol el lehet érni 

az Y és Z generációt?
 Hozzáállás – interjú közben hogyan szűrje, hogy 

mennyire elkötelezett a jelölt?
 Motivációs eszközök – hogyan motiválja ezeket a ge-

nerációkat, hogy jelentkezzenek a céghez, ott dolgoz-
zanak és maradjanak is?

 Irreális elvárások – kompromisszumok a munkaadó 
és a munkavállaló között

 A szomszéd fűje mindig zöldebb – hogyan csábítsuk haza 
a külföldön dolgozó magyar tehetségeket és fiatalokat?

 Pán Péter szindróma – a pszichológiai háttér az Y, Z 
generációval adódó nehézségek mögött

 Megtanulni tanulni, megtanulni dolgozni – a jó képzés 
és később a jó munkaerő alapjai
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1350  HR felhő – Új szoftver a kiválasz-
tásban, avagy a HR Branding új eszköze
Előadó: Beck Zsolt, Ügyvezető igazgató,  
Beck and Partners Kft.
 A HR branding szerepe a jelenlegi munkaerőpiaci 

helyzetben

 Miért építsünk adatbázist?
 A jelöltélmény a HR Branding és a kiválasztási szoft-

ver kapcsolata
 A HR Felhő kialakulása
 A szoftver elemei, tartalma
 Mitől hatékonyabb a HR felhő, mint a hagyományos 

toborzási és kiválasztási módszerek?
 Eddigi eredmények

1430  Fejvadász cégek, állásbörzék, 
gyakornoki programok: megtérül  
a befektetés? vitafórum
Moderátor: Kemenesi Éva, Event & Education 
Organizer, Főpolgármesteri Hivatal
Résztvevők: Eke Mariann, HR Manager, dm Kft. |  
Szombathelyi Rita, Vezető toborzási és  
kiválasztási tanácsadó, Adecco Magyarország Kft. | 
Vass Zoltán, Talent Acquisition Specialist, Nestlé 
Hungária Kft. 

 Mely eszközök lehetnek alkalmasak a fejvadász 
cégek hatékonyságának növelése érdekében?

 Kinek érdemes megjelenni állásbörzén?
 Online állásbörze – hatékonyabb, mint az offline társai?
 Hogyan tudja erősíteni a lojalitást és a motiváltságot 

egy munkavállalónál a szakmai gyakorlat/gyakorno-
ki program beépítésével?

 Mekkora az outsourcing jelentősége a toborzási stra-
tégia részeként?

 Rendelkeznek-e megfelelő digitális készségekkel a 
jelentkezők, a toborzási és kiválasztási szakembe-
rek, találkoznak-e ezáltal a felek?

 Munkanélküliség növekedése a digitalizációnak köszön-
hetően – milyen módszerekkel előzhetjük ezt meg?

1520  Kávészünet 

1540  Mitől jó egy álláshirdetés?  
villám workshop
Előadó: Sipos Zoltán, Ügyvezető,  
Kreatív Kontroll Kft.
 Komplex, részletes, bő leírás kontra rövid, tömör, lé-

nyegre törő hirdetés
 Mire figyeljen a tartalom és a külsőségek összehan-

golásának érdekében?
 Mit közvetít a cégről a hirdetése?
 Mi kell ahhoz, hogy elolvassák az álláshirdetését?
 Esettanulmány: munkavállalói oldal (egy kiváló je-

lentkezési anyag bemutatása)
 Esettanulmány: munkáltatói oldal (egy marketing-

szemlélettel elkészített álláshirdetés a pénzügyi 
szektorból)

interaktív feladat A résztvevők önállóan 
vagy kis csoportokban elkészítenek egy gyors  
álláshirdetést, majd jó néhány munka közösen 
elemezve kiértékelésre kerül.

ha van Még kapacitás…
1620  Diverzitás a munkahelyen
Előadó: Szeleczky Noémi,  
HR Director, Libri Bookline Zrt.
 Hogyan figyelnek a cégek a sokszínűség biztosításá-

ra a toborzás és a kiválasztás alkalmával?

 Female talent - nők a vezetőségben
 Hogyan egyensúlyozzon a flexibilitás és a központi 

vállalati kontroll között?
 Hogyan kezelje előnyként és ne problémaként a mun-

kavállalók differenciálódását?

1700  A szaknap vége 
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A rendezvény szólni kíván
hr vezetőkhöz  hr generalistákhoz  recruitment specialist-ekhez  
 hr igazgatókhoz  toborzási specialistákhoz  hr specialistákhoz  
 toborzási konzultánsokhoz  hr partnerekhez  hr szakemberekhez  

 mindazon funkcionális vezetőkhöz, akik részt vesznek a kiválasztási folyamatokban

rendezvényünkre örömmel várjuk kiválasztási szolgáltatást nyújtó  
hr tanácsadó és szolgáltató vállalatok szakértőit is.

aktívitafórUM és aktívilláM Workshop

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



1. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

A RészVétELt ENgEdéLyEzŐ/ELRENdELŐ szEMéLy
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

AdMINIsztRAtíV kApCsOLAttARtÓ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály

HELyEttEsítŐ szEMéLy3

Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Aláírás2

2. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

3. RésztVEVŐ
Vezetéknév Keresztnév
Beosztás
Osztály
Végzettség
Telefon
Fax1

Mobiltelefon1

E-mail1

Aláírás2

szÁMLÁzÁsI CíM
Cégnév

Irányítószám Helység

Utca/Postafiók
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RészVétELI díj 2016. NOVEMBER 25-Ig 2017. jANuÁR 13-Ig 2017. jANuÁR 14-tŐL

Recr[új]itment 2017 119.000,- 149.000,- 169.000,-

Áraink nem tartalmazzák az áfát. | A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidős kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függő kedvezmény nettó 
összegét tartalmazzák. | A részvételi díj tartalmazza az étkezés költségét, mely a számlán külön tételként feltüntetésre kerül. | A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

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! +36 1 459 7334

FIzEtés, VIsszALépés
Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után visszaigazolást 
és a költségviselő számlázási címére kiállított előlegbekérőt küldünk. Kérjük az ott feltüntetett összeget szíveskedjen a 
rendezvény előtt átutalni. A rendezvényre való bejutás csak akkor garantált, ha befizetése cégünkhöz 3 munkanappal a 
rendezvény előtt beérkezik. Ha az utalás a rendezvény kezdete előtt 2 munkanapon belül történik meg, kérjük, hogy azt 
a bankkivonat másolatával igazolni szíveskedjen a rendezvény helyszínén a regisztráláskor. Fizetési késedelem esetén 
a költségviselő késedelmi pótlék fizetésére kötelezett. Esetleges program-és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 
Visszalépés csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+ÁFA/fő, a rendezvényt megelőző 2 
héten belüli lemondás esetén 40.000 Ft+ÁFA/fő adminisztrációs költséget számolunk fel. A rendezvényt megelőző 2 
munkanapon belüli lemondás esetén a költségviselő a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. A bejelentett résztvevő 
részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. Amennyiben további információra lenne szük-
sége ügyfélszolgálatunk (+36 1 459 7300) készséggel áll rendelkezésére illetve a www.iir-hungary.hu honlapunkon 
tovább tájékozódhat. 

VAN Még kéRdésE?
Ügyfélszolgálat Takács Tünde +36 1 459 7300
Koncepció Lovasi Enikő +36 70 314 2941
Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334
Szponzoráció Kádi-Mórocz Beatrix +36 70 408 2162
1 E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további rendezvényeiről e  
 csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2 A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/rendezvényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Recr[új]itment 2017 
január 31., Budapest
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www.iir-hungary.hu conference@iir-hungary.hufax +36 1 459 7301


