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FÓKUSZB

• A felsővezető kutatások eredménye - a vállalati és vezetői gyakorlatok, amelyek támogatták, 
fejlesztették az új generációs tehetségeket

• Új fókuszok, új eszközök, módszertanok a tehetségmenedzsmentben

• Milyen előnyökkel jár a vezetőknek a tehetségmenedzsment?

• Miben tud együttműködni a vezető és a HR-es? Mi a vezető feladata?

• Milyen kommunikációs szerepe van a vezetőnek?

FÓKUSZBAN

A tehetségmenedzsment  
már nem a HR kiváltsága
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IIR

TEHETSÉGEK

olyan vezetőkhöz (legyen az akár csoportvezető, 
üzletágvezető vagy ügyvezető), akik szeretnék tuda-
tosan és hozzáértően menedzselni  csapatuk tehetségeit, 
hisz tudják, hogy ez nélkülük, vezetők nélkül nem  
működik

olyan HR vezetőkhöz és tehetségmenedzsment 
szakemberekhez, akik érzik és tudják, hogy a tehetsé-
gek menedzselése nem csak az ő feladatuk, és támogatni 
szeretnék az üzleti vezetőket ebben a tevékenységben

Rendezvényünk szólni kíván:
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9.00-13.00 A következő generáció:  
Tehetséges vezetők és tehetségmenedzsment a 21. században

Akármilyen leadership témáról beszélgetünk, kutatunk, olvasunk, elkerülhetetlen az 
a felismerés, hogy nincsenek általános igazságok. A sikeres vezetők és ennek meg-
felelően a tehetségek is különbözőek és nagyon különböző stratégiákkal érik el sike-
reiket. Ez nem jelenti azt, hogy nem érdemes a példáikból tanulni, azt viszont igen, 
hogy sokkal izgalmasabb és tanulságosabb, ha mélyebbre ásunk és személyes törté-
neteken keresztül ismerjük meg a vezetők és a tehetségek világát.

Workshopunk első részében bemutatjuk két generáció felsővezető kutatásának 
eredményeit, különös tekintettel a tehetségprogramok szerepére, a vezetők mo-
tivációjára, és azokra a vállalati és vezetői gyakorlatokra, amelyek támogatták, 
fejlesztették az új generációs tehetségeket. 

Máshogy érdemes vezetni, fejleszteni és motiválni a tehetségeket, mint ezt 10 évvel 
korábban tettük. Más eszközökre, más témákra, más fókuszokra van szükség: a ve-
zetői készségfejlesztés háttérbe szorul és sokkal inkább előtérbe kerül az önisme-
ret, a személyes és szervezeti vízió és küldetés megfogalmazása és az önazo-
nosság. A workshop második felében ezeket a tapasztalatokat mutatjuk be, konkrét 
módszertanokat, eszközöket is bemutatva, azokat kipróbálva. 

• A felsővezető kutatások eredménye
• a tehetségprogramok szerepe
• a vezetők motivációja
• a vállalati és vezetői gyakorlatok, amelyek támogatták, fejlesztették az új gene-

rációs tehetségeket
• Új fókuszok, új eszközök, módszertanok a tehetségmenedzsmentben

• vezetői készségfejlesztés háttérbe szorulása
• önismeret
• személyes és szervezeti vízió és küldetés megfogalmazása
• önazonosság

13.00-14.00 Ebédszünet

14.00-16.00 A vezetők szerepe a tehetségmenedzsmentben  
- esettanulmányok, vállalati példák

• Milyen előnyökkel jár a vezetőknek a tehetségmenedzsment?
• Miben tud együttműködni a vezető és a HR-es? Mi a vezető feladata?
• Milyen kommunikációs szerepe van a vezetőnek?
• Mi a szerepe a HR-esnek és mi a vezetőnek a karriertervezésnél?
• Mivel lehet megtartani a kulcsembereket, az értékes „kiképzett” munkatársakat? 
• Mivel lehet megtartani a tehetségeket, ha a hagyományos eszközök (juttatások, tréningek) 

nem állnak rendelkezésre, vagy már nem hatásosak? 
• Hogyan lehet felhasználni az exit interjúkat, visszaforgatni a rendszerbe az elhangzottakat?
• Nem a legjobb szakemberekből lesznek a legjobb vezetők!
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Ügyfélszolgálat: Ludman-Takács Tünde 06-1/459-7300

Koncepció: Steib Katalin 06-1/459-7312

Marketing: Tóth Barbara 06-1/459-7334

Jelentkezésével elfogadja a jelentkezési és visszalépési feltételeket. Jelentkezésének beérkezése után vissza igazolást és számlát kap tôlünk. Kér jük az összeget szíveskedjen a 
rendezvény elôtt átutalni és a szám  laszámot, valamint a részt vevô nevét a befize tési csekken feltüntetni. A rendezvényre való bejutás csak ak kor ga rantált, ha befizetése cégünk-
höz 3 munkanappal a rendezvény elôtt be ér kezett. Ha átutalása a rendezvény kez dete elôtt 2 héten belül történik, kérjük azt a ren dezvény napján a re gisztráláskor a pénzes 
utal vány feladó vevényével igazolni. Fize tési ké se delem esetén a részt vevô min den felszólítási- és inkasszó díj meg téríté sére kö  te lezett. Esetleges prog ram- és helyszínváltoztatás 
jogát fenn tartjuk. Visszalépés: Csak írásban lehetséges. A részvétel visszamondása esetén 20.000 Ft+áfa/jelentkezõ, a ren dezvényt megelôzô 2 héten belüli lemondás 
esetén 40.000 Ft+áfa/jelentkezõ adminisztrá ci ós költsé get számolunk fel. A rendezvényt megelôzô 2 mun ka napon belüli lemon dás esetén a résztvevô a teljes részvételi 
díjat köteles megtéríteni. A bejelen tett résztvevô részvételének módosítása meghatározott feltételek mellett lehetséges. A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolható 
összegek módosultak. Ügyfélszolgálatunk (06-1/459-7300) örömmel ad bôvebb tájékoztatást, illetve a honlapunkon is tájékozódhat.

FIZETÉS, VISSZALÉPÉS VAN MÉG KÉRDÉSE?

–10%
1. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

A rendezvényen való részvételt engedélyezô/elrendelõ személy:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Adminisztratív kapcsolattartó:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Helyettesítõ személy3

Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Aláírás2 

2. RÉSZTVEVÔ:
Vezetéknév  Keresztnév 

Beosztás 

Osztály 

Végzettség 

Telefon 

Fax1 

Mobiltelefon1 

E-mail1 

Aláírás2 

SZÁMLÁZÁSI CÍM:

Cégnév 

Irányítószám   Helység 

Utca/Postafiók 

1   E-mail címének, fax- és mobilszámának megadásával hozzájárul ahhoz, hogy az IIR további ren dez vé nyei rôl e csatornákon is kapjon tájékoztatást.
2  A képzésre/rendezvényre regisztráló személy alírásával igazolja, hogy a képzésen/ren dez vényen személyesen vesz részt.
3 Az Ön helyettese, amennyiben Ön nem tud részt venni a rendezvényen.

Áraink nem tartalmazzák az áfát  A feltüntetett megtakarítások a több napos rendezvények határidõs kedvezményét, valamint a regisztrált napok számától függõ kedvezmény  
nettó összegét tartalmazzák  A részvételi díj tartalmazza a dokumentáció, ebéd, kávé és üdítõ költségeit.  A rendezvényen kép- és hangfelvétel készülhet.

Csoportos kedvezményért  
kérje egyedi ajánlatunkat!

06-1/459-7334 • MARKETING@IIR-HUNGARY.HU
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TEHETSÉGEK

Részvételi díjak
2018. ÁPRILIS 20-IG 2018. ÁPRILIS 21-TŐL

Ár Megtakarítás Ár
q TEHETSÉGEK VEZETÉSE ÉS MOTIVÁLÁSA:  
       2018. MÁJUS 24., BUDAPEST 149.000 Ft 20.000 Ft 169.000 Ft


