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Konference Světová laboratoř lídrů
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Téma

Jaká je
budoucnost
práce?

Technologie mění způsob, jakým lidé
pracují, kde pracují a jaké potřebují
schopnosti a dovednosti. Nosným
tématem letošní konference je Nový
svět práce. Jak se připravit na změnu
ve způsobu práce? Co s tím, když
nové strategie narážejí na stávající
kulturu společnosti? I v budoucnosti
plné robotů budeme potřebovat
leadry. Konference kombinuje
přednášky, workshopy a panelovou
diskusi. Řeč bude o leadershipu,
Employee Experience, firemní kultuře,
celoživotním učení, robotech, štěstí
v práci i digitalizaci. Zkušenosti s vámi
nasdílí přednášející z významných
společností.

Téma

≥ Řízení změny – jak na to?
≥ Celoživotní učení.
≥ Kultura si dává nové strategie
ke snídani: co s tím můžeme dělat?
≥ Robot s bílým límečkem: nenápadné,
nečekané a o to zásadnější
dopady digitalizace.

Program konference
08.00 – 8.30 Registrace
08.45 – 9.00 Zahájení konference a představení programu
Josef Šindelka, prezident PMF, Senior Leader, Global People Team, Red Hat Czech
09.00 – 9.30 Leader jako agent změny
Radvan Bahbouh, CEO, QED Group
09.30 – 9.40 Lidský faktor – doping transformace
Michal Hatina, Global Clients Country Head, Lee Hecht Harrison Czech Republic & Slovakia
09.40 – 10.05 Rozvoj HR týmu s využitím koučovacího přístupu
Radmila Pinkavová Jirkovská, ředitelka sekce řízení lidských zdrojů, CET 21
10.05 – 10.15 Leadership jinak ... orientovaný na lepší využití našich mozků / Brain Friendly Culture
Miroslav Jankovič, Senior Client Partner, Board Member, Jenewein Group
Nové nároky VUCA světa na leadery • i4 kompetence současných leaderů: imaginace, integrace, inspirace a intuice •
Myšlenka jako primární tvůrce ekonomické hodnoty • Představivost – hlavní nástroj práce neuro-leadera • Free resources –
co můžeme udělat sami a bez peněz
10.15 – 10.30 Přestávka na kávu
10.30 – 11.00 Celoživotní učení
Jennifer Garvey Berger, Chief Executive Officer, Cultivating Leadership
11.00 – 11.30 Revoluce dovedností
Luca Giovannini, Head of innovation, ManpowerGroup
Revoluce dovedností je v plném proudu. Potřeby firem se proměňují rychleji než kdy předtím • Neustále vznikají nové
pracovní role a jiné zanikají • Firmy už nemůžou být pouhými spotřebiteli práce a potřebují vytvářet rychlejší cykly rozvoje
talentů než v minulosti • Jejich cílem jsou agilní, multifunkční týmy s mnoha dovednostmi – takové, jaké jsou již nyní
v četných IT odděleních.

Program konference
11.30 – 12.00 Panelová diskuse: Neustálá změna, neustálé učení
moderuje Jiří Charvát, spisovatel, performer, moderátor, stand-up komik • Tomáš Kopecký, ředitel společnosti a konzultant,
FranklinCovey ČR a SR • Juraj Gabrhel, Co-Founder & CEO, e-learnmedia • Adam Marčan, spoluzakladatel, komunitní
manažer, Naučmese.cz • Tomáš Ervín Dombrovský, analytik pracovního trhu, LMC
12.00 – 12.20 Jak ze zaměstnanců udělat vaše fanoušky?
Gergana Yordanova, HR ředitelka, Sodexo Benefity
12.20 – 13.15 Oběd
13.15 – 13.30 Slavnostní vyhlášení soutěže o nejlepší personální projekt – HREA Excellence Award 2018
Eva Hejlová, ředitelka a viceprezidentka PMF
13.30 – 13.35 Vyberte si přednášku nebo workshop
13.35 – 14.00

PŘEDNÁŠKA Coming soon: Mé digitální Ego

Adriana Dergam, ředitelka korporátní komunikace a udržitelného podnikání, Vodafone
Magdalena Wavle, ředitelka oddělení talentu a rozvoje, Vodafone
Žijeme v exponenciální době, očekáváme stále víc – hyper-personalizace • Jsou to lidé, kdo pohání tyto změny: Digitální disruptoři
• Jak na digitální ego: organizace, talent, vzdělávání, kariéra • Digitální lidé a kultura • Případová studie: Digitální akademie
WORKSHOP Organizace budoucnosti je především o lidech

Michal Šrajer, Chief Happiness Officer (kapacita omezena na 20 osob)
14.00 – 14.05 Vyberte si přednášku nebo workshop
14.05 – 14.30 PŘEDNÁŠKA Age management
Pavel Šimák, ředitel týmu poradenství v oblasti lidského kapitálu, Deloitte Česká republika
Jak vnímá svou pozici na trhu práce skupina pracovníků 50+? • Jaké jsou bariéry, ale i příležitosti starších zaměstnanců? •
Jak s touto skupinou pracovat a spolupracovat? • Co jim nabídnout? • Na to vše jsme se ptali během našeho Dotazníkového
průzkumu 50+ na jaře tohoto roku a s výsledky Vás seznámíme během našeho vstupu.
WORKSHOP Organizace budoucnosti je především o lidech

Michal Šrajer, Chief Happiness Officer (kapacita omezena na 20 osob)

Program konference
14.30 – 14.50 Employee Experience – zkušenost nebo zážitek
Petr Hovorka, Employer Brand Baker / Managing Partner, BrandBakers
Co obsahuje DNA srozumitelné firmy • Co je to životní cyklus zaměstnance • Jak designovat Employee Experience
14.50 – 15.05 Přestávka na kávu
15.05 – 15.15 Digitální nalodění srdcařů
Lenka Kružíková, Senior Manager, Employer Brand&Recruitment, innogy Česká republika
Příchod každého nového člena do týmu klade zvýšené nároky na manažerskou roli. První kroky v nové společnosti jsou
náročné zejména pro nováčka samotného. V innogy se snažíme tento proces začleňování do praxe usnadnit pro obě
zmíněné strany. Vyvinuli jsme proto digitální aplikaci, která slouží manažerovi jako rádce a nováčkovi je spolehlivým
průvodcem po celou jeho zkušební dobu. Pojďte se podívat, jak takový digitální onboarding vypadá.
15.15 – 15.20 Vyberte si přednášku nebo workshop
15.20 – 15.45 PŘEDNÁŠKA Out of the (blue) box
Eliška Novotná, Talent Development Manager a Ladislav Onderka, Recruitment Manager, IKEA
Jak vypadá přeměna firmy s více jak 75letou tradicí? • Jaký vliv má transformace společnosti s pevnými hodnotami na
kulturu, leadership a způsob práce?
WORKSHOP Implementace automatizace ve společnosti z HR perspektivy (kapacita omezena na 20 osob)

Šárka Stolaříková, C&B manažer, OKIN BPS
Lukáš Řeha, CEO, Techstra
Jak pracovat se zaměstnanci, aby pro ně automatizace a robotizace byla chtěným řešením, přijali ji jako součást denní rutiny
a sami hledali nové příležitosti pro automatizaci a robotizaci?
15.45 – 15.50 Rozloučení a závěr konference
Josef Šindelka, prezident PMF, Senior Leader, Global People Team, Red Hat Czech
15.50 – 16.00 Křest knihy Jennifer Berger – Osobnostní růst v pracovním i osobním životě
16.00 Networking s představenstvem PMF

Řečníci

Jaké osobnosti
přijaly naše
pozvání?

Řečníci

Jennifer Garvey Berger

Adriana Dergam

Tomáš Ervín Dombrovský

Chief Executive Officer,
Cultivating Leadership

ředitelka korporátní
komunikace a udržitelného
podnikání, Vodafone

analytik pracovního trhu, LMC

Rozvoj leadershipu vidí jako nejdůležitější
úkol dnešního světa. Jako leadership
kouč podporuje lídry v jejich osobnostním
růstu a pomáhá jim najít vlastní cestu
rozvoje. Učí také kouče na celém světě
transformační a vývojové formě koučování
ve svém certifikačním kurzu Growth Edge
Coaching. Je častým hostem konferencí
zaměřených na leadership a hostujícím
přednášejícím na světových univerzitách.
Její první kniha Changin on the Job byla
označena za “jednoduše nejlepší kniha
o leadershipu a osobnostním vývoji.”
Její poslední kniha Unlocking leadership
mindtraps mluví o nárocích, které na nás
klade současná situace a jak nám naše
přirozené impulsy nepomáhají uspět.
Založila globální konzultační společnost
Cultivating Leadership. Je držitelkou
doktorátu vývojové psychologie z Harvardu.
V současnosti žije v Londýně, ale jejím
domovem je Nový Zéland.

Adriana začala svou profesionální kariéru
v mezinárodním vysílání Španělského
národního rozhlasu. Od té doby vystřídala
několik pozic v médiích (ČT, mexická
Televisa) a v neziskové sféře v Česku
i zahraničí, kde se specializovala na
psychosociální projekty a podporu
žen v krizových oblastech. Od roku
2006 pracovala na Balkánu ve Walton
International, kde měla na starosti akvizice
a rozšíření portfolia HR služeb. Ve Vodafonu
pracuje už 4 rokem, kde vede interní
a externí komunikaci, udržitelné podnikání
a programy Nadace Vodafone.

Mapuje jevy a trendy v propojených
světech vzdělávání a práce, přednáší
o tom pro lidi z HR a vedení firem, a krom
toho se stará o veřejně prospěšné aktivy
přesahující každodenní byznys společnosti
LMC, v níž je devátým rokem zaměstnán.
LMC vyvíjí online služby pro vzdělávání
a hledání práce, například Jobs.cz,
Prace.cz, Seduo.cz a další portály
a mobilní aplikace.

Řečníci

Juraj Gabrhel

Luca Giovannini

Petr Hovorka

Co-Founder & CEO,
e-learnmedia

Head of innovation,
ManpowerGroup

Employer Brand Baker /
Managing Partner, BrandBakers

Od roku 1998 působil jako softwarový
inženýr a později projektový manažer na
více projektech vývoje IS doma i v zahraničí.
V roli spolumajitele a CEO společnosti
e-learnmedia již více než 16 let nabývá
manažerské a odborné zkušenosti v oblasti
e-learningu a digitálních technologií pro
vzdělávání a rozvoj. Je absolventem
Fakulty elektrotechniky a informatiky STU
v Bratislavě. Od roku 2018 je zároveň
členem představenstva za oblast „Training
& Development“ sdružení HRcomm v ČR,
jehož hlavním cílem je inspirovat, sdílet,
podporovat a přinášet HR inovace do
byznys světa a společnosti.

Revoluce dovedností je v plném proudu.
Potřeby firem se proměňují rychleji než
kdy předtím. Firmy už nemůžou být
pouhými spotřebiteli práce a potřebují
vytvářet rychlejší cykly rozvoje talentů
než v minulosti. Jejich cílem jsou agilní,
multifunkční týmy s mnoha dovednostmi
– takové, jaké jsou již nyní v četných IT
odděleních. Luca představí, jak se mu
podařilo vybudovat tři technologické
akademie v Itálii, a následně v dalších
zemích Evropy, které slouží jako platforma
pro přední Italské zaměstnavatele. Ti
sdílí své know-how a experty v různých
oblastech, aby byli schopni rekvalifikovat
své zaměstnance a rozvíjet potřebné
talenty. Brandy jako Ferrari, Lamborghini,
Dallara, Siemens, Aprilia, Brembo, Microsoft,
Oracle nebo ABB zde vychovávají mimo
jiné specialisty na robotizaci, strojové
učení, analýzu velkých dat, kybernetickou
bezpečnost, výrobní simulace nebo
specialisty pro motorsport, kdy kupříkladu
rekvalifikují nezaměstnané textilní dělníky na
techniky pro práci s kompozitními materiály.

Petr svou cestu k pečení značek
zaměstnavatelů prošlapával 15 let. Vedl
a spoluvlastnil největší české kalendářové
nakladatelství Helma 365, spoluzaložil
agenturu specializovanou na interní
komunikaci INSIDERS, aby nakonec
zjistil, že jeho po-voláním je budování
značek zaměstnavatelů a jeho místo je
u pekařské pece v BrandBakers. Petr se
věnuje především tvorbě firemních DNA,
zvědomování a formování firemních
kultur a implementaci značkových
strategií prostřednictvím designu zážitku
zaměstnanců. Přestože i on se občas rád
vznáší na obláčku, svým naturelem je
primárně obchodník a manažer. Business
má zkrátka pod kůží. Své pracovní aktivity
prokládá rodinou a vychutnáváním
života. Je nenapravitelný gurmán.

Řečníci

Jiří Charvát

Tomáš Kopecký

Lenka Kružíková

spisovatel, performer,
moderátor, stand-up komik,
vědomí

Managing Partner,
FranklinCovey ČR a SR /
FC CZECH

Senior Manager, Employer
Brand&Recruitment, innogy
Česká republika

Vedl tým copywriterů. Pak vykouřil
halucinogenní žábu a zjistil, že život
je jenom lunapark, kde si může prožít,
cokoli chce. Tak teď píše to, co lidem
nenakládá, ale ulevuje: humor, příběhy,
stand-up, poezii a komediální přednášky
na míru události (tzv. mind-upy). Vystupuje,
moderuje, přednáší o seberozvoji, učí
improvizaci. Dvakrát vyhrál mistrovství
České republiky ve slam poetry. Napsal
knihy Eskejp: Na útěku z kanceláře podle
blogu nominovaného na Magnesia blog
roku, Qejci: Existenciální sperma komiks
a básnickou sbírku Zase je dneska.

Vede zastoupení vzdělávací a poradenské
společnosti FranklinCovey od roku 2005
a zároveň působí jako konzultant, a to
především v oblasti realizace strategických
cílů. Zaměřuje se na komplexní
projekty, které firmám umožňují cíleně
rozvíjet jejich kulturu a dosahovat vyšší
výkonnosti. Větší část své profesní kariéry
působil v automobilovém průmyslu.
V manažerských pozicích se pohybuje
od roku 1995 a zkušenosti získal hlavně
v prodeji, v řízení dealerské sítě a v oblasti
lidských zdrojů.

Oblasti lidských zdrojů se věnuje již od
roku 2002 a za tu dobu nasbírala řadu
zkušeností primárně v oblasti rozvoje, HR
konzultací, náboru a employer brandu.
11 let pracovala na pozici HR Business
Partnera, kde podporovala různé obchodní
společnosti nejen v innogy. Má zkušenosti
s vedením lidí a realizací fúzí z pohledu
lidských zdrojů. Ve společnosti innogy
(dříve RWE) pracuje od září 2010, nyní
na pozici Senior Manager, Employer
Brand&Recruitment. Ve volném čase ráda
cestuje, věnuje se své rodině a malování,
někdy i sportu. Společně s ostatními rodiči
se angažuje v soukromé škole ZŠ Otevřeno
v Benátkách nad Jizerou, která nabízí
alternativní formy výuky. Motto: S úsměvem
jde všechno líp.

Řečníci

Adam Marčan

Eliška Novotná

Ladislav Onderka

spoluzakladatel, komunitní
manažer, Naučmese.cz

Talent Development Manager,
IKEA

Recruitment manager,
IKEA

Před osmi lety založil Adam se svými
dvěmi kamarády projekt Naučmese.cz.
Mottem projektu se stala hláška „každý
může naučit kohokoliv cokoliv“. Doposud
tak propojili desetitisíce lidí v Česku.
Nepotřebovali k tomu kancelář ani finanční
investici. Projekt nadále organicky roste
a má silnou komunitu lektorů. Po dvou
úspěšných implementacích do firemního
prostředí (Avast a Accenture) se rozhodli
veřejně nabízet svůj propracovaný systém
pro vzdělávání i jako nástroj do firemního
prostředí.

Společně mají v IKEA za sebou více než 30 let zkušeností z oblasti HR - každý svou polovinu
nasbíral bohatou praxí v různých oblastech HR. Jsou si vědomi, že IKEA je love brand a její
úspěch stojí především na lidech - na jejich nadšení, odlišnosti a talentu. Sdílejí společnou
vášeň pro rozvoj značky IKEA jako zaměstnavatele - každý z jiného pohledu. Láďa z pozice
Recruitment Manager pro ČR, SR a Maďarsko, Eliška z pohledu Talent Manager pro stejný
region.

Řečníci

Radmila Pinkavová
Jirkovská

Lukáš Řeha

Pavel Šimák

CEO, Techstra

ředitel týmu poradenství
v oblasti lidského kapitálu,
Deloitte Česká republika

ředitelka sekce řízení lidských
zdrojů, CET 21

Pracuje v médiích 18 let. Ve skupině NOVA
vedla celou řadu úspěšných projektů.
Podílela se na fúzích a organizačních
změnách společností, např. na fúzi Galaxie
Sport, agentury Mediafax nebo produkční
společnosti Media Pro Pictures. Od roku
2010 je HR ředitelkou TV Nova s.r.o. Věří
pevně v možnosti organizačního i osobního
rozvoje, proto se stala koučkou. Koučink
každodenně využívá i ve své práci.

Je absolventem VŠB-TU Ostrava.
V posledních deseti letech se Lukáš
věnoval navyšování efektivity práce napříč
různými segmenty podnikání za pomocí
tradičních postupů, ale i zaváděním nových
inovativních technologií a služeb. Jako
manažer se podílel na outsorcingových
projektech v Telco segmentu, kdy byl
zodpovědný za konsolidaci pracovních
aktivit napříč evropskými pobočkami
a transici těchto aktivit do nového CoE
v České republice.
Před pěti lety se podílel na rozjezdu,
provozu a tvorbě produktů startupu
Datlowe, který se zaměřuje na dodávku
služeb nad technologií NLP (Natural
Language Processing). V roce 2018 se
stal spolu zakladatelem startupu Techstra,
který v současné době vede z pozice
CEO a jednatel. Společnost Techstra je
dodavatelem inovativních řešení (jako
RPA/OCR/NLP, či CHATBOT) a služeb pro
optimalizaci vnitropodnikových procesů.

Pavel je ředitelem poradenství v oblasti
lidského kapitálu a globálních center
sdílených podnikových služeb ve
společnosti Deloitte Česká republika. Má
zkušenosti z mnoha oblastí spadajících do
agendy Center sdílených služeb, včetně
studií proveditelnosti, designu, migrace,
a optimalizace provozních operací. Je
spoluautorem konceptu strategického
HR zaměřeného na stávající pracovní sílu
a výzvy trhu práce.

Řečníci

Josef Šindelka

Petr Skondrojanis

Michal Šrajer

Senior Leader, Global People
Team, Red Hat Czech,
prezident PMF

founder & CEO Cocuma

Chief Happiness Officer

Zkušenosti z oblasti lidských zdrojů
získával postupně od roku 1996 na různých
pozicích počínaje rolí HR generalisty
v Adamovských strojírnách a.s. přes sedm
let strávených v hi-tech výrobní společnosti
Celestica, kde postupně prošel různými
HR manažerskými pozicemi od manažera
náboru až po Site HR Manažera. Od roku
2007 pracuje ve společnosti Red Hat,
kde prošel řadou seniorních HR pozic
počínaje Senior HR Manažerem pro CEE
region přes Globálního HR Byznys Partnera
pro vrcholové vedení Engineeringu, HR
ředitele pro EMEA region až po stávající roli
Globálního HR Leadera. Působí i jako kouč,
mentor a cross-culture mediator.

Konferencí vás bude provázet Petr
Skondrojanis, spoluzakladatel COCUMA,
Company Culture mentor, HR konzultant
a věčný HR aktivista, který odmítá
považovat lidi za zdroje. Petr zasvětil
svůj pracovní život firemním kulturám,
které jsou postavené na lidech. Snaží se
propagovat employee centric přístup a tak
pomáhat firmám být lidštější, autentičtější,
spokojenější, šťastnější - a tím pádem
úspěšnější. Takové firmy rád ukazuje
k inspiraci ostatním.

Michal před desíti lety se svými dvěma
kamarády založil studio Inmite, které
se stalo českým leaderem ve vývoji
aplikací pro chytré telefony. Už tam si
dal roli „Chief Happiness Officer“ a úkol
hledat, jak dosáhnout toho, aby lidi práce
naplňovala. Před čtyřmi lety se akvizicí
stal Inmite součástí globální bezpečnostní
firmy Avast, role a poslání hledat štěstí
v práci však Michalovi zůstaly. Po roční
rodinné cestě kolem světa, na které
navštívil i řadu “lidských firem”, se vrátil
zpět do ČR s vizí, pomoci co nejvíce lidem
k tomu, aby měli možnost čas v práci trávit
plnohodnotně a smysluplně. Aby pomohl
takový nadhled získat co nejvíce lidem,
i budoucím generacím, pomohl nastartovat
projekt Stestivpraci.cz, spoluorganizuje
mezinárodní konferenci Happiness@Work,
zapojil se do Brain&Breakfast a pomáhá
firmám směřovat ke štěstí v práci.

Řečníci

Šárka Stolaříková

Magdalena Wavle

Gergana Yordanova

C&B manažer, OKIN BPS

ředitelka oddělení talentu
a rozvoje, Vodafone

HR ředitelka, Sodexo Benefity

Šárka získala pracovní zkušenosti během
10 letého působení ve Skupině ČEZ,
v různých rolích v rámci HR back office, kde
se podílela na vzniku a stabilizaci centra
sdílených služeb v Ostravě. Od roku 2016
působí ve společnosti OKIN BPS na pozici
C&B manažera. V rámci svého působení ve
společnosti má na starosti HR automation
program, který je zaměřen na automatizaci
a robotizaci HR procesů. V současné době
také participuje na nastavení HR procesů
pro nově otevíranou pobočku společnosti
v USA.

Zatím nejdelší část své kariéry věnovala
Magdalena firmám GE Capital and GE
Money, kde v různých zemích zastávala
vedoucí posty v HR integračních procesech
a zákaznické péči, kdy se mimo jiné stala
ombudsmankou pro klienty GE Money
Bank a GE Money Auto. Ve Vodafonu má
Magdalena na starosti oddělení náboru,
talentu a rozvoje, kde mimo jiné zavádí
nové programy digitální transformace
v HR, Employer Brand a rozvojové projekty
pro zaměstnance a mladé. Po spojení
Vodafonu s UPC povede kulturní integraci
nových zaměstnanců.

Gergana je personální ředitelkou
společnosti Sodexo Benefity v České
republice s mnoha lety zkušeností z HR
v mezinárodním prostředí. Pro Sodexo
začala pracovat v Bulharsku, kde se
vypracovala na personální ředitelku
a současně poskytovala přímou podporu
v personalistických záležitostech dceřiné
společnosti Sodexo v Rusku. Podílela se
na přípravě a zavádění systému měření
angažovanosti zaměstnanců v severní,
střední a východní Evropě (Sodexo
Benefity). Věří, že otevřená firemní kultura
a zapojení zaměstnanců do dění ve firmě
přináší nejen spokojené zaměstnance, ale
také firemní úspěch.

Řečníci

Michal Hatina
Global Clients Country
Head, Lee Hecht Harrison
Czech Republic & Slovakia
Michal vede českou a slovenskou kancelář
LHH, komponuje osobní značky elit
českého managementu, je architektem
českého agile placement programu,
který jako efektivnější alternativu
outplacementu využilo více než 1600
profesionálů a manažerů. Je producentem
a vydavatelem business audioknih
v digitálním formátu, založil a realizoval
exit 1. start-upu v sektoru e-portálů
zaměstnaneckých výhod – eCafeteria.
Je členem syndikátu angel investorů do
českých technologických a blockchain
projektů a spojuje akademický talent
českých studentů s ekosystémem start-up
komunit ve Střední evropě. (Tensor.ventures
a portfolio Signals, Passengera, Unico,
Verasity Protocol, Freshlabels a jiné). Žije
v Praze a Bratislavě, má 4 děti.

Radvan Bahbouh

Miroslav Jankovič

CEO, QED Group

Senior Client Partner & Board,
Member, Jenewein Group

Doc. MUDr. PhDr. Mgr. Radvan Bahbouh
Ph.D. je psycholog, kouč, lektor a současně
i vedoucí katedry psychologie na FF UK,
kde zároveň přes dvacet let přednáší.
Je autorem metody sociomapování,
která umožňuje analyzovat, vizualizovat
a zlepšovat komunikaci v týmech
i v organizacích. Tato metoda je využívána
v experimentech kosmického výzkumu,
v armádě i v řadě firem po celém světě. Je
zakladatelem společnosti QED GROUP,
která poskytuje psychologické služby
organizacím i jednotlivcům. Dlouhodobě
pracuje s leadery, s lidmi, jenž, jsou v top
managementu nejvýznamnějších firem,
které může svými poznatky inspirovat
k lepším výkonům a ke zkvalitňování
vedení svých podřízených a týmů.

Zastává pozici Senior Client Partner
a člen Strategické rady Jenewein
Group. Jako respektovaný mezinárodní
headhunter a poradce je klíčovým členem
profesionálních týmů v oblasti Executive
Search & Leadership Consulting. Má
bohaté zkušenosti s vedením a realizací
mezinárodních projektů na úrovni
vrcholového managementu a vysoce
specializovaných pozic. Primárně se
zaměřuje na leadership a management
v propojení České a Slovenské republiky
v celém spektru společností s důrazem na
sektory Financial & Professional Services
a Consumer Markets & Media. Během
profesní kariéry s úspěchem zvládl mnoho
manažerských výzev, což je předpokladem
optimálního vnímání a důkladného poznání
pozic, které při poradenských projektech
obsazuje.

Generální
partner

Hlavní partneři
konference

Hlavní partneři konference

Executive Search
Strategic Talent Acquisition
Nové technologie mění firmy a potřebné dovednosti se
neustále proměňují. Rostoucí nedostatek lidí s potřebným
profilem ohrožuje produktivitu, udržitelnost a růst firem.

Leadership Consulting
Strategic Management
Consulting
Public Affairs
Government Relations

Přinášíme analýzu budoucích potřeb trhu
práce, detailní rozbor a kompetenční model
20 klíčových výrobních pozic budoucnosti.
Kompletní analýza na

www.manpowergroup.cz/pruzkumy/tovarna-budoucnosti/

Jenewein Group, s. r. o.
Voršilská 10, 110 00 Praha 1
+420 703 868 888
prague@jeneweingroup.com

jeneweingroup.com
jenewein.digital

Hlavní partneři konference
Helping companies simplify the complexity
of leadership and workforce transformation.
Talent development and transition

Career
leadership
TransiTion developmenT

employee
engagemenT

Change
managemenT

www.lhh.com

Active
placement
solutions!
We help simplify the transformation of talent, leaders,
navigate through change, accelerate results and reduce
risk. And we help more than 400 000 individuals to build
theirs careers within theirs companies or in transition to
new opportunities via ACTIVE PLACEMENT.
Better Career, Better leaders, Better businesses.

Hlavní partneři konference

nové
prostory
pro vaše
eventy

Průzkum společnosti Deloitte na téma
Globální trendy v oblasti lidského
kapitálu pro rok 2020
Členové nejužšího vedení, business lídři a HR profesionálové,
velmi si ceníme Vašich zkušeností a názorů, a proto bychom Vás rádi
požádali o účast v průzkumu společnosti Deloitte na téma Globální
trendy v oblasti lidského kapitálu, jehož cílem je identifikovat přední
trendy v oblasti lidského kapitálu pro rok 2020.
O svůj pohled se s námi můžete podělit na následujícím
odkazu: www.deloitte.cz/hctrends2020
Copyright © 2019 Deloitte Development LLC. Všechna práva vyhrazena.

Využijte naši nabídku konferenčních balíčků včetně ubytování
a kompletních hotelových služeb. Uspořádejte svou akci
v jednom z našich horských, lázeňských nebo městských hotelů
a dopřejte si práci i odpočinek v těch nejlepších lokalitách ČR.
Připravíme pro Vás nabídku na míru, včetně zajištění doprovodného
programu nebo teambuildingových aktivit.
Ukážeme Vám, že jsme jiní.
PRAHA • BRNO • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŠPIČÁK HARRACHOV
ŠPINDLERŮV MLÝN • MILOVy

www.orea.cz

Partneři
konference

Partneři konference
OTESTUJTE
i ve vaší kanceláři
kávu Piazza D'Oro
ZDARMA.

ŽIVOT NENÍ FÉR
DOSTANETE JEN TO,
CO SI VYJEDNÁTE
ZVEME VÁS NA KURZ

NEGOCIACE
UMĚNÍ VYJEDNÁVAT

TEST OBSAHUJE:
zapůjčení a servis profesionálního
automatického kávovaru BARISTA ONE
produkty na ochutnávku v hodnotě
min. 5 000 Kč ZDARMA.

3. - 4. prosince v Praze

V případě zájmu neváhejte kontaktovat
našeho obchodního zástupce:
Dominik Marášek, tel.: 602 218 011
e-mail: dominik.marasek@jdecoffee.com
Prodej, servis a distribuci kávy Piazza D‘Oro pro Českou republiku zajišťuje
společnost Jacobs Douwe Egberts CZ s.r.o. svou divizí Professional.
Podmínky testu: 5denní test (PO–PÁ).

Inzerce Barista One 60x118.indd 1

Na tréninku se naučíte řídit negociační proces, bránit se proti taktikám
a špinavým trikům tvrdého pozičního
vyjednávání. Osvojíte si strategii kooperativního vyjednávání (win -win)
podle osvědčeného konceptu Harvard
Law School. Zvýšíte svou sebejistotu
i přesvědčivost při vyjednávání.

www.interquality.cz

12/03/2019 10:00

Partneři konference

FLEXJOBS
odemyká potenciál flexibilní práce
Home office, remote management a flexi formy práce
nastavujeme na míru a na klíč dle potřeb firmy i lidí.

Nabízíme konzultace, tréninky a inspirace:

Remote management
pro manažery

Online leadership na
dálku - e-kurz pro
manažery

FLEX HR akademie
5 modulů pro
HR experty

a mnohem
více

Pro více
informací:
Zdenka Stud

M Y JS M E
KOFOLA
www.firma.kofola.cz

Pravidla home office
a nejčastější chyby WS pro manažery
a jejich týmy

+420 602 119 369
www.flexjobs.cz

Naše DNA

ená | Managin

g Partner

Jana Špačkov

á | Partner

•
•
•
•
•

Respektovaný výrobce
Zdravý životní styl
Důvěra ve vlastní lidi
Lokální přístup
EKOFOLA

Generální partner
soutěže HREA

DOPŘEJTE SVÝM
ZAMĚSTNANCŮM
BENEFITY,
KTERÉ CHTĚJÍ

DÍKY SLEVĚ 10 %
V LIDLU, KAUFLANDU
A U DALšÍCH
PARTNERŮ

šetřete s Naší stravenkou i vy!
Jako zaměstnavatel za ni nezaplatíte žádnou provizi a navíc každý měsíc přináší slevové
akce u oblíbených obchodníků. Nyní v akci s výrobou a dopravou karet zdarma.
Více na nasestravenka.cz

Partneři
soutěže HREA

Partneři soutěže HREA

Pomáháme
JAK VY T VOŘIT BRAIN
FRIENDLY CULTURE?
Metodu i4 NEUROLEADER lze aplikovat
na rozvoj jednotlivce i firemní kultury. Je
postavena na 4 kompetencích, resp. 16 pilířích.
INTEGRACE
VYVÁŽENOST
ETIKA
MENTÁLNÍ
KONDICE

INSPIRACE
KOMUNIKATIVNOST
VELKORYSOST
ODVAHA

VÝKONNOST

SPOLUPRÁCE

klíčovým lidem
Jazykové vzdělávání a poradenství

v organizacích
naplňovat jejich poslání

„VIDÍM JAZYKOVKU,
certifikáty ověnčenou
a lektory oplývající!“

HR technologie
Strategický
rozvoj a tréninky

Consulting
INOVATIVNOST

AGILITA

IMAGINACE
NASAZENÍ
ZVÍDAVOST
POZITIVNÍ
POSTOJ

INTUICE
VNÍMAVOST
VLIV
PŘIZPŮSOBIVOST

Stáhnete si zdarma detailní opis
modelu a případové studie na
www.jeneweingroup.com.

www.threshold.cz



Partneři soutěže HREA

PROTOŽE FIRMY TVOŘÍ LIDÉ

úspěšné firmy

nové
prostory
pro vaše
eventy

efektivní týmy

kompetentní lidé

Už od roku 1993 poskytujeme
vzdělávání, rozvoj,
teambuildingy a eventy.

„

Využijte naši nabídku konferenčních balíčků
včetně ubytování a kompletních hotelových
služeb. Uspořádejte svou akci v jednom z našich
horských, lázeňských nebo městských hotelů
a dopřejte si práci i odpočinek v těch nejlepších
lokalitách ČR. Připravíme pro Vás nabídku
na míru, včetně zajištění doprovodného
programu nebo teambuildingových aktivit.
Ukážeme Vám, že jsme jiní.
PRAHA • BRNO • MARIÁNSKÉ LÁZNĚ • ŠPIČÁK
HARRACHOV • ŠPINDLERŮV MLÝN • MILOVy

HR systém pro spokojené
zaměstnance

www.orea.cz

www.ceskacesta.cz
www.firemnivecirek.eu

Zrychlila jsem
HR procesy“

okbase.cz
60x118_mice.indd 1
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Seznam partnerů
Generální partner

Hlavní partneři

Partneři

Generální partner soutěže HREA

Mediální partneři

POTKÁVÁNÍ

Partneři soutěže a ceny HREA

Tématem loga je potkávání, protože potkávát se je důležité a je výstižné pro místo jako
je hotel. Zároveň oslovuje i lidi, kteří v hotelu pracují, protože vyjadřuje úslužnost
a pozitivní přístup (komunikace – někdo někomu něco podává, ruku jako přátelství,
nebo pomoc s čímkoliv). Samozřejmě toto vše je potřeba si představit pod povrchem.
Doba, kdy loga byly popisné obrázky, je dávno pryč.
Autorkou je přední česká designérka Babeta Ondrová a je vytvořeno z originálního
groteskového písma Urban Grotesk od českého typografa. Logo působí klidně
a elegantně. Je originální, jednoduché, výrazné a díky tomu dobře zapamatovatelné.
Šedomodrá barevnost je nadčasová a zároveň nikdy nestárnoucí barva. Logo výborně
působí i v černobílem provedení a v kombinaci s doplňkovými barvami.

Akce PMF

Exchange Meeting Samsung Electronics Czech and Slovak

Jak nové technologie
změnily komunikaci
a spolupráci ve firmě

4. 12. 2019 od 9.00
Samsung Electronics Czech and Slovak,
V Parku, budova 14, Praha - Chodov

Exchange Meeting ve společnosti Coca-Cola HBC

Projekt
LEARNING LABS
• Learning Labs – učíme se od sebe
navzájem - lokální prezenční kurzy
formou vzájemného učení napříč
společností.
• COKElife – ukázka Learning Lab.
• Prohlídka výroby.

25. března 2020 od 9.00
Coca Cola HBC, Českobrodská 1329,
Praha 9, Kyje

SETKÁNÍ PERSONALISTŮ A MANAŽERŮ 2020
čtvrtek 23. ledna 2020 od 18 do 22 hodin
Barokní refektář kláštera dominikánů, Jilská 5, Praha 1
V pořadí již čtrnácté netradiční setkání manažerů, personalistů a všech příznivců práce s lidmi.
Moderovaný rozhovor se zajímavou osobností. Večerní raut a networking.

Podmínky vstupu a více naleznete
na www.hrforum.cz

PMF
INSTITUT

Studium v PMF Institutu Vám nabízí profesní růst, více možností
na trhu práce, seberozvoj a know how těch nejlepších top
manažerů a HR expertů z ČR i zahraničí.
Nové ročníky všech programů otevíráme v roce 2020.
HR STRATÉG

HR MANAŽER

HR PROFESIONÁL

Absolvent umí pracovat se strategickým
pohledem na HR v organizacích v kontextu
dlouhodobého vývoje a přispívá ke
zvyšování prosperity organizace.

Absolvent umí propojit svou práci
s podnikatelskými procesy a ovládá
dovednosti potřebné pro jednání
s TOP managementem.

Absolvent zvládá všechny oblasti
práce HR specialisty, ovládá HR
procesy, metodiky a nástroje.

Termíny již nyní na našem webu. Neučte se z teorie, ale od odborníků z praxe.
Chcete získat více informací o studiu?

Markéta Kouklíková, manažerka PMF INSTITUTU, tel.: +420 774 000 572, e-mail: marketa.kouklikova@hrforum.cz

www.hrforum.cz

Časopis HR forum
Unikátní průvodce ve světě HR managementu
Odborný měsíčník HR forum je na trhu
od roku 1999. Má dlouhou tradici a vybudoval si za tu dobu mezi personalisty silnou značku. Stal se respektovaným zdrojem informací pro jejich práci.
Ve sféře byznysu i státní správy.
Je to jediný časopis v České republice, který se podrobně a do hloubky
věnuje tématům HR managementu.
Oslovuje nejen HR komunitu v České
republice, ale všechny, kdo chtějí dobře vést druhé i sami sebe.
Vychází 11krát ročně, přináší novinky
z oblasti HR, sleduje mezinárodní
trendy v HR managementu a přináší
doporučení, jak tyto trendy zavádět ve
vaší organizaci. Jako jeho pravidelní
čtenáři/čtenářky získáte komplexní přehled o trendech, které hýbou
světem práce a které se v HR a světě
byznysu prosazují. Doma i v zahraničí.
Časopis pravidelně publikuje výsledky

globálních i tuzemských průzkumů,
které se týkají strategie a vývoje jednotlivých oblastí HR managementu.
V každém vydání si přečtete rozhovory
s úspěšnými HR profesionály, získáte
inspirace pro svou práci a pro zavádění
inovací ve vaší organizace.
Pokud ve své organizaci máte zajímavé projekty, získali jste unikátní
zkušenosti, nebo se k tématům, které
vás zajímají, chcete vyjádřit, můžete
se stát i spolutvůrci unikátního obsahu
časopisu HR forum. Můžete sdílet své
know how s mnoha dalšími kolegy/
kolegyněmi největší HR komunity ČR.
Nejen v časopise, ale i prostřednictvím
sociálních sítí například v diskusních
skupinách HR forum CZ. Časopis je už
od svého vzniku vyhledávaným médiem i na Slovensku.
HR forum má kromě tištěné podoby
i verzi elektronickou.

Více informací o předplatném HR forum na

hrforum.cz/produkty-a-sluzby/casopis/informace

Děkujeme všem
našim partnerům
za jejich podporu!

People Management Forum
Vítkova 244/8
186 00 Praha 8

E-mail: info@pmf-hr.com
Telefon: +420 222 560 073
www.hrforum.cz

