Σύγχρονη Διαχείριση Κόστους Ανθρωπίνου Κεφαλαίου – Ευέλικτα Συστήματα αμοιβών
Ο όρος ανθρώπινοι πόροι – ανθρώπινο δυναμικό αντικαθίστανται από τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο, και ως τέτοιο
θα πρέπει να αποτιμάται με τις έννοιες της επένδυσης, της οικονομικής απόδοσης αλλά και του διαχειριστικού
κινδύνου.
Γεννιέται μία νέα εποχή, κατά την οποία η κοστολόγηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η εκτίμηση της συνεισφοράς
του στην επίτευξη της κερδοφορίας θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο συνολικό επιχειρησιακό κόστος.
Ενδεικτική Θεματολογία
Εργασία και Αμοιβή
Τα νέα δεδομένα της αγοράς
Στρατηγικές αποφυγής δημιουργίας πρόσθετου κόστους
Σύγχρονες μορφές απασχόλησης – Νέο πλαίσιο όρων απασχόλησης
Αύξηση παραγωγικότητας και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης
Το σεμινάριο διαχωρίζεται και διατίθεται αντιστοίχως για εταιρείες που απασχολούν:

α. άνω των 50 εργαζομένων

β. κάτω των 50 εργαζομένων

Διεξαγωγή σεμιναρίου
Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, από έμπειρα στελέχη HR, με
πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου. Διάρκεια: 10 ώρες
Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του σεμιναρίου και μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης /τηλεδιάσκεψης, είτε
ανεξάρτητα, είτε παράλληλα με την εντός αιθούσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ευελιξία στο διαθέσιμο χρόνο και
τα σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση και καλλιέργεια
σύγχρονων δεξιοτήτων. Σημειώνεται ότι εκπαιδευτικά προγράμματα τα οποία διεξάγονται μέσω e-learning, δύναται να
επιδοτηθούν και μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%.
Επιδότηση Σεμιναρίου
Το σεμινάριο μπορεί να επιδοτηθεί από τον Ο.Α.Ε.Δ. μέσω του ΛΑΕΚ 0,45%. Η 3ΜPLAN αναλαμβάνει να βοηθήσει στη
διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών για το πρόγραμμα.
Χρόνος - Τοποθεσία Διεξαγωγής
Ημερομηνίες Διεξαγωγής (Αίθουσα)

Ημερομηνίες Διεξαγωγής (Τηλεδιάσκεψη / elearning)

28/11/2012 και ώρες 17:00 – 21:00
29/11/2012 και ώρες 10:00 – 14:00
05/12/2012 και 06/12/2012

Τόποι Διεξαγωγής:
- Σε όλη την Ελλάδα μέσω τηλεδιάσκεψης / σύγχρονης τηλεκατάρτισης

Αιτήσεις Συμμετοχής:
Για την υλοποίηση του σεμιναρίου σε αίθουσα μέσω ΛΑΕΚ 0,45% οι συμμετοχές θα
πρέπει να δηλωθούν το αργότερο 6 ημέρες πριν , ενώ για την παρακολούθηση μέσω
σύγχρονης τηλεκατάρτισης / τηλεδιάσκεψης (επιδοτούμενης από τον ΟΑΕΔ) το αργότερο 20 ημέρες πριν την
έναρξη του σεμιναρίου..

ΑΓΡΙΝΙΟ:

Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775

