HR SZAKMAI KÉPZÉSEK SOROZAT
ONBOARDING FOLYAMATOK ÉS BETANULÁSI RENDSZER
A program azoknak szól, tudják és élni szeretnének a lehetőséggel, hogy az ajánlat elfogadása és a
belépés napja között jól induljon az új munkatárs szocializációja. Számít az is, hogy mit talál az
„asztalán” az első napon. Kíváncsi, hogy mások miként készülnek fel arra, hogy a kollegák, a felettes
miként vezeti be az új kollegát a feladatköre rejtelmeibe. Az örömteli igen és a próbaidő lezárulta
közötti 3-5 hónapot fogjuk közösen aprópénzre váltani. Lépések, praktikumok, tapasztalatok mentén.
Ajánljuk azoknak is, akik megrögzött adatvadászok és szeretnék szervezetüket abban támogatni, hogy
a megfelelő pillanatban a legjobb döntést hozhassa a cég és tudja is, hogy mit, miért tesz. A lépések
mentén megvizsgáljuk a sikeresség mérhető elemeit is.
A résztvevők a program végére megalkotják a saját onboarding folyamatukat, amit haza tudnak vinni
és a csapattal közösem életre kelteni.
Mit ad ez a képzés?

Milyen módszereket használunk?

• HR stratégia szemmel és vállalati üzleti
szemlélettel történő rátekintést a témára.
• Érdekes példákat, hogy a sok-sok szálat
hogyan lehet egyszerűen és hatékonyan
mozgatni
• Szemléletet, hogy végeredményből – a
próbaidő tanulságaiból - miként tudunk
tanulni és jobbítani a gyakorlatunkat,
• További felhasználási javaslatokat, hol és
mit lehet kezdeni az automatikus
folyamatokból létrejött adatcsomaggal?

• Szakmai szempontok bemutatása konkrét
üzleti helyzeteken és praktikus szemléltető
modelleken keresztül,
• Kiscsoportos workshopok – egy-egy téma 34 fős kiscsoportokban való átgondolása,
• Szakmai checklist-ek,
• Saját gyakorlat értékelése és vállalati
fejlesztési terv kidolgozása.

Milyen témákkal foglalkozunk?

Technikai részletek:

• Az onboarding lépések feltérképezése.
• Folyamatok sorrendisége,
munkamegosztás társterületekkel,
egyszerűsítés.
• Milyen eszközök vannak és mit, mire
állítsunk csatasorba?
• Hogyan lehet az Microsoft alap
eszközökre hasznos funkciókat építeni?
• Visszajelzés szerepe a sikeres
beilleszkedésben.

Oktató:

Kriza András

Időpont:

2021. május 14. - péntek
9.00 – 17.00

Helyszín:

Online (Zoom vagy Teams)

Ár:

39.000,- Ft +Áfa (49,530 Ft)

