Razvijamo vašo vrhunskost!

Ali vam sistemizacija služi?

4.0

Poslovni fitness in wellness

Štirje stebri vrhunskosti

KOMUNIKACIJSKE VEŠČINE IN
STROKOVNO ZNANJE ZA ANALIZO
IN OCENJEVANJE KONKRETNIH
PROBLEMOV

POVEZOVANJE ZNANJA IN IZKUŠENJ
Z RAZLIČNIH PODROČIJ
(organizacija dela, ekonomija, pravo,
HR)

PRIPRAVA PROJEKTA – NAČRTA
UKREPOV

OSVEŽITEV (FOLLOW-UP) Z
AKCIJSKIM COACHINGOM PO
IZOBRAŽEVANJU,
IZVEDBA AKCIJSKEGA NAČRTA

Ali vam sistemizacija delovnih mest in
plačni sistem v podjetju služita?
Vljudno vabljeni na prebojnik, usmerjen k iskanju rešitev: Ali vam sistemizacija delovnih
mest in plačni sistem v podjetju služita? Prebojnik je namenjen izdelavi ogrodja sistemizacije
delovnih mest in vrednotenja delovnih mest v podjetju s študijo na primeru lastnega
podjetja.
Cilj in namen prebojnika:
1.) Udeleženci boste seznanjeni z dobrimi praksami s področja sistemizacije delovnih
mest in določanja plač zaposlenih.
2.) Razdelali boste posamezne vsebine opisa delovnega mesta, kot so razporeditev
delovnega časa, način opisa del in nalog in vrste dela, ipd.
3.) Izvedli boste tudi vrednotenje delovnih mest na primeru lastnega podjetja.
4.) Izdelali boste terminski načrt uvedbe sistemizacije delovnih mest z obveščanjem
sindikatov, predstavnikov delavcev, obveščanjem zavoda glede odpovedih zaradi
nove sistemizacije ipd.
Za učinkovito reševanje problemov in odpravo ozkih grl boste pred srečanjem prejeli
vprašalnik, ki je namenjen opredelitvi težav, s katerimi se srečujete pri sitemizaciji delovnih
mest in vrednotenju dela zaposlenih. Na podlagi pridobljenih odgovorov, bo program dela
osredotočen na najbolj kritične vidike sistemizacije in vrednotenja dela zaposlenih.
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IZVAJALCI
mag. Igor Pirc, univ. dipl. prav., MBA je pravnik s petnajstletnimi izkušnjami s področja
upravljanja družinskih podjetij, urejanja delovno pravnih razmerjih, sistemizacij delovnim
mest in nagrajevanju zaposlenih. Pri svojem delu ne deluje le kot pravni strokovnjak, pač
pa tudi kot svetovalec in coach najvišjemu vodstvu podjetij (management consulting).
Sodeluje v fazi priprave sprememb in pri njihovi implementaciji v prakso. Svoje izkušnje
je pridobival tako pri delu z večjimi slovenskimi in tujimi gospodarskimi družbami, kot
tudi pri delu z manjšimi družinskimi podjetji. Je partner in svetovalec v podjetju Eudace
d.o.o.
mag. Janez Žezlina, univ. dipl. ekon., je partner, svetovalec in coach v podjetju ENERGOS
d.o.o., kjer se ukvarja s poslovnim in kadrovskim svetovanjem, in kjer so njegove glavne
strokovne kompetence usmerjene na področje strateških preobrazb podjetja, upravljanja
talentov v organizacijah in coachinga na področju razvoja vodij, od malih podjetij do
multinacionalk (največja s preko 300.000 zaposlenimi).
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dr. Andrej Raspor, dipl. uni. org. dela je doktor znanosti upravljalskih ved. Delovne izkušnje:
strojegradnja, gradbeni, storitveni in javni sektor. Delo v neposredni operativi, direktor
HRM, projektov, komisije za stroške, v velikem mednarodnem podjetju. Aktivem pri
sindikalnem delu in kot sodnik porotnik. Vodil je več trženskih in razvojnih projektov. Kot
podjetnik, svetovalec in predavatelj na več domačih in tujih univerzah prenaša izkušnje
iz prakse in teorijo in obratno. Področja dela: HRM, delovna razmerja s poudarkom na
poslovnih preobratih, optimizaciji dela, dohodnemu turizmu, ter razvoju novih poslovnih
priložnosti ipd. Avtor več znanstvenih in strokovnih del.

Termin: 22.3.2017 v Ljubljani
(Lokacija bo sporočena naknadno)

DODATNO PO
IZOBRAŽEVANJU

Trajanje: 09:00 - 14:00
Kotizacija: 300,00 EUR + 22 % DDV

Opcijsko: individualno
svetovanje po potrebi
(storitev ni vključena v ceno)

Kotizacijo prosimo nakažite po prejetem predračunu na transakcijski račun št. IBAN SI56 6100 0000
9493 640 pri DELAVSKA HRANILNICA d.d. Ljubljana.
Cena vključuje gradivo in napotke za pripravo samoanalize pred izvedbo prebojnika. Na samem
srečanju pa povratne informacije na samoanalizo, predavanje, praktične predstavitve razlage, igre vlog
in izdelavo akcijskega načrta. Več o prodajnih pogojih si preberite na spletni strani.

PRIJAVNICA
Natisnite in izpolnite prijavnico ter jo pošljite na prodaja@perfectus.si ali na naslov Litostrojska 44e, 1000 Ljubljana
Lokacija:

Termin:

Ime in priimek udeleženca:

Podjetje:

Naslov:

Davčna številka podjetja:

Kontaktna oseba:

Telefon:

Elektronski naslov:
Žig in podpis:
Kje ste izvedeli za nas (obkroži): newsletter / spletna stran / socialna omrežja
Drugo:
Udeležbo na prebojniku potrdite z vplačilom kotizacije najkasneje 3 dni pred izvedbo. Ob prijavi na prebojnik vam bomo na vaš e-naslov poslali
predračun.
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