HIRE THE RIGHT PEOPLE
FOR YOUR COMPANY
Learn how to acquire
the best talents from the start

Resurse Umane

we build
business
professionals
bbi.ro

OAMENII POTRIVIȚI
“Cea mai bună decizie de afaceri pe care o poți lua este să angajezi oameni
calificați. Aducând oamenii potriviți salvezi resurse importante, iar afacerea ta
se va desfășura ușor și eficient.” (Brian Tracy)

CUI ÎI ESTE
RECOMANDAT
CURSUL?
Persoanelor care lucrează în cadrul
departamentelor de resurse umane,
inclusiv celor din companiile care se
extind pe piețe noi

CE OBȚII DACĂ
ALEGI ACEST CURS?
Vei învăța cum să realizezi cu succes
o selecție de personal
Vei deprinde tehnici de recrutare și
motivare a angajaților practicate de
companiile din Top Fortune 500

Celor care dețin funcții
operaționale și de management și
doresc să înțeleagă mecanismul de
funcționare al proceselor de
recrutare și retenție

Vei ști să distribui resursele umane în
funcție de pregătire și competențe

Celor care doresc o schimbare în
carieră și ar dori să se dezvolte
profesional în acest domeniu

Vei afla cum să reduci costurile și
cum să mărești profitul companiei
angajând oameni performanți

Vei putea să prevezi fluctuațiile de
personal și vei găși soluții pentru
motivarea echipei

STRUCTURA CURSULUI
Introducere în HR

Motivarea angajaților

Noțiuni de bază ale activității de
resurse umane: HR for Non-HR.
De ce departamentul de HR
reprezintă un pilon de bază în buna
desfășurare a activității?

Cum să ne păstrăm angajații motivați.
Este întotdeauna mai scump să
înlocuiești angajații actuali cu unii noi.

Recrutarea și selecția
personalului
Activitățile unui departament de HR:
de la procesul de recrutare până la
selecția candidaților.

Utilizarea tehnologiilor digitale
pentru optimizarea procesului
de recrutare
Cum schimbă tehnologiile digitale
procesul de recrutare.

Expert trainer

Felix Toma
Licențiat în Istorie la Facultatea de
Litere, Filosofie și Istorie a Universității
de Vest din Timișoara
Pasionat de managementul resurselor
umane, a organizat prima campanie de
recrutare profesionistă în calitate de
președinte al Organizației Studenților
din Timișoara
Country Manager Gi Group în România
și Bulgaria și International Business
Development Director la sediul central
din Milano, unde coordonează peste
1000 de clienți cu o cifră de afaceri de
peste 400 de milioane de euro

BUCHAREST BUSINESS INSTITUTE
Centrul de excelență care oferă traininguri de business și cursuri de
dezvoltare personală.

Creăm lideri și experți în business de talie internațională
Îți oferim experiența de învățare premium de care ai nevoie pentru a-ți
dezvolta abilitățile profesionale și personale la cel mai înalt nivel.
BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE a fost creat de
profesioniști cu vastă experiență în
afaceri pentru a-ți oferi educația de
care ai nevoie să îți dezvolți
business-ul la nivel internațional.

La BUCHAREST BUSINESS
INSTITUTE vei descoperi o
experiență de învățare unică, experți
de top, conținut de înaltă calitate și
networking, de care ai nevoie pentru
a-ți crește afacerea.

Știm că liderii din mediul de business sunt adevărații influenceri prin acțiunile
importante pe care le desfășoară în fiecare zi.
Scopul nostru este să îi ajutăm să ia decizii strategice oferindu-le cele mai
bune programe de training.

Descoperă o experiență unică de învățare
Leadership

Branding

Management

Public Speaking

Vânzări

Comunicare

Marketing
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