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 A megváltozott HR szerepről

 A HR Business Partner funkció tartalma a gyakorlatban
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MASTERCLASS HR BusInEss PARTNER

900  A mEgváltozott HR  
szEREP – A HR BusinEss  
PARtnER modEllRől
 Hogyan változott a HR szerepe az utóbbi években 

nemzetközi szinten és Magyarországon?
 Hogyan alakult ki és mit takar a HR Business Part-

ner modell? Mennyiben más, mint a hagyományos HR 
generalista szerep?

 A Magyarországi HR Business Partner Kutatás ta-
nulságai alapján milyen hazai alternatív modellek 
léteznek a HR BP modell működésére vonatkozóan?

 Melyek a HR BP működési modell sikerkritériumai 
és jellemzői csapdái?

 Kiből lesz HR business partner? 
 Hogyan valósítható meg a Center of Excellence, Shared 

Service Center és egyéb HR szerepek, szervezetek 
együttműködése a HR BP szereppel?

ElőAdó: Dr. bokor attila, PARtnER, 

SzERvEzEtfEjlESztéSi tAnáCSAdó, 

Od PARtnER Kft., CíMzEtES EgyEtEMi dOCEnS, 

BudAPESti CORvinuS EgyEtEM

1030  kávészünEt 

1050  EgyEnRAngú  
PARtnERként A szERvEzEtBEn
 Hogyan kapcsolódik a HR stratégia a vállalati stra-

tégiához? 
 A HR által képviselt értékek hogyan támogatják az 

üzleti célok megvalósulását? 
 Milyen eszközökkel járul hozzá a HR az üzleti ered-

ményesség növekedéséhez?  
 Milyen módon kell átalakítani egy HR szervezetet 

ahhoz, hogy a HR ténylegesen üzleti partnerévé vál-
jon?

 tapasztalatok a HR Business Partner modell kiala-
kításáról 
 Hogyan vált a HR az üzletágak partnerévé az üz-

leti teljesítmények elérésében?
 Miben tér el a klasszikus szakértői szereptől és 

hogyan illeszkedik a szerepkör a teljes HR szer-
vezeti felépítésbe?  

 változáskezelés

ElőAdó EgyEztEtéS AlAtt.

1220  EBédszünEt 

1320  A HR BusinEss PARtnER 
modEll sikERénEk ElEmzésE
 A HR Business Partner funkció tartalma a gyakor-

latban
 Mit is csinál egy HR Business Partner a minden-

napokban? - a HR BuP feladatai és küldetése
 gyakorlati példák: üzleti kezdeményezések HR 

támogatására 
 dilemmák, tippek, tanácsok, tapasztalatok

 Együttműködés az üzleti területekkel 
 Hogyan tud a HR ténylegesen üzleti partnerévé 

válni a vállalati vezetésnek?
 Milyen szolgáltatásokat tud a HR BP nyújtani, 

amivel hozzáadott értéket teremt az üzleti terü-
letek számára?

 Mit vár a HR az üzleti területektől az együttmű-
ködésben?

 A HR Business Partner sikerének kulcsa 
 Hogyan válik a generalista elfogadott HR Busi-

ness Partnerré?
 Milyen készségek és kompetenciák kellenek?

ElőAdó: rátkai balázs, HR vEzEtő, 

dEltA CSOPORt – dEltA infORMAtiKA zRt. 

1450  kávészünEt 

1510  HR BusinEss PARtnEREk 
Egy AsztAlnál
 Melyek egy HR Business Partner szerep és tevékeny-

ség fókuszpontjai, avagy mitől értékesebb az üzlet 
számára egy HR szakember, ha Business Partner? 

 Mire koncentrálnak a szakemberek HR BP szerep-
körben? 

 Mi a különbség az operatív HR működés, szakértői 
HR működés és az integratív BP szerep között?

 HR rendszerek és üzleti elvárások hálójában: a HR 
Business Partner szerep mindennapi kihívásai. Ho-
gyan boldogulhat egy HR BP a HR Excellence Cente-
rek-kel történő együttműködés során? 

 HR Business Partnerek a szervezeti hierarchiában, 
kinek és kinek nem partnerei a HRBP-k? 

 Milyen módon tudják betölteni a HR BP-k a modell 
által elvárt integratív, stratégiai, az üzletet közvetle-
nül támogató szerepkört a kisebb/nagyobb, illetve 
magyar vagy nemzetközi szervezetekben?

MOdERátOR: tari szilvia, HR BuSinESS PARtnER, 

dREHER SöRgyáRAK zRt.

RéSztvEvőK EgyEztEtéS AlAtt.

1630  Az Első nAP végE 

www.iir-hungary.hu training@iir-hungary.hutel +36 1 459 7300
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MASTERCLASS HR BusInEss PARTNER

900  A HR BusinEss PARtnEREk 
fElkészítésE és fEjlEsztésE, 
újonctól A vEtERánig 
közBEn kávészünEt
 Kinek a HR stratégiája? – a felsővezetői bevonás tech-

nikái
 Már másképp gondolom – szembenézés saját HR 

dogmáinkkal 
 Mit kezdjen a vezető a HR stratégiával? – a megérte-

tés technikái
 HR KPi-ok a gyakorlatban – az előkészület és indulás 

tapasztalatai
 veszélyes viszonyok – szervezeti játszmák és  távlatos 

HR business partner működés
 jogosítványosztás – a vezetők felkészítése és felha-

talmazása HR-es feladatokra
ElőAdó: zahari József, HR ÜzlEti PARtnER éS 

ÜzlEti SzOlgáltAtáSOK vEzEtő, E.On HungáRiA zRt.

1200  EBédszünEt 

1300  mARkEtingEljE önmAgát 
és szERvEzEtét A vállAlAton 
BElül és kívül!
 növelje a HR szervezet elismertségét – befelé irá-

nyuló marketing
 A HR, mint egyenrangú business fókuszú szerve-

zeti egység a vállalaton belül és ennek megfelelő 
kommunikálása

 A HR nem csupán, mint lehetséges költségcsök-
kentő, hanem tényleges termelékenységnövelő 
tényező szerepben

 Hogyan építse és tartsa fenn a megfelelő kommuni-
kációs csatornákat a hierarchia különböző szintjén 
lévő munkatársakkal?

 Employer branding – kifelé irányuló marketing
 Hogyan tudja a HR rendszerek működtetésén 

keresztül pozitívan befolyásolni a vállalatról ki-
alakult külső képet?

 A munkáltatói márka kommunikálása 
 Employee value proposition 
 Social média megjelenések

ElőAdó: berzsenyi Márta, HR BuSinESS PARtnER, 

AviS BudgEt gROuP BSC Kft.

1400  A HR PARtnER, mint kom-
munikátoR és kAPcsolAtéPítő 
közBEn 30 PERc kávészünEt
 A sikeres HR business partner személyes jellemzői. A 

HR business partner szervezeti eredményességének 
szakmai önismerettel mutatott összefüggései:
 Mit jelent a szakmai önismeret; hogyan gondol-

kodunk a személyiségről?
 Mi jellemzi az ön szervezeti viselkedését és mun-

kapreferenciáit?
 Munkahelyi kapcsolatok és szakmai önérvénye- 

sítés.
 Hogyan tud hatékonyan, partnerként szerepelni 

és a „belső ügyfeleket” szövetségesként meg-
nyerni?

 Munkahelyi kapcsolatai hogyan befolyásolják 
munkahelyi eredményességét?

 A HR Business Partner modell szemléletének képvi-
selete a többi érintett felé. Szakmai érdekérvényesítés 
és kommunikációs jellemzők:
 ismeri-e kommunikációjának erősségeit?
 ismerje meg a saját kommunikációs stílusát – 

hogyan fejlesztheti ezt a visszajelzések segítsé-
gével?

ElőAdó: Dr. szászvári karina, MunKA- éS SzER-

vEzEt SzAKPSziCHOlóguS, EgyEtEMi AdjunKtuS, 

EMBERi ERőfORRáS- éS SzERvEzEti tAnáCSAdó

1700  A kuRzus végE 

Rendezvényünk szólni kíván
 HR BuSinESS PARtnEREKHEz,

 HR vEzEtőKHöz, igAzgAtóKHOz,

 HR gEnERAliStáKHOz,

 HR SzAKéRtőKHöz,

 HR COntROlling SzAKEMBEREKHEz,

 éS MindAzOn HuMánPOlitiKAi éS SzEMélyÜgyi SzAKéRtőKHöz, AKiK  
SzEREtnénEK átfOgó KéPEt KAPni A HR BuSinESS PARtnER SzEREPKöRRől.

www.iir-hungary.hu training@iir-hungary.hutel +36 1 459 7300
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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 Lukácsi Ágnes +36 30 703 5465

Marketing Mile Mónika +36 1 459 7334

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.

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

részvételi díj 2017. szeptember 1-ig kedvezmény 2017. szeptember 2-től

Masterclass hr business 
partner 219.000,- 30.000,- 249.000,-

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

MP7004

Masterclass HR 
business partner

Budapest, 2017. október 19-20.
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