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Współczesne wyzwania HR

Co? 
Konferencja  
HR na szpilkach 

Współczesne wyzwania HR.
Poznaj je dzięki niezwykłemu wydarzeniu HR na szpilkach!

Kiedy? 
23-24.11.2017r.

Gdzie? 
WARSZAWA
Hotel Belweder Rezydencja Klonowa ***

 

Temat przewodni

Prowadzący: Magdalena Zamojska i Karol Zamojski 

1.  Dowiesz się jak skutecznie rekrutować z wykorzystaniem social media.
2.  Uzyskasz konkretne rozwiązania jak badać, budować oraz zarządzać zaangażowaniem

pracowników.

 

3.

 
Zainspirujemy Cię do wprowadzenia zarządzania różnorodnością w organizacji.

4.

 

Dowiesz się jak wizerunek wpływa na rozwój kariery zawodowej.
5.

 

Omówimy oraz doradzimy jak wyszukać talenty w organizacji.
6.  Powiemy, jak doświadczenia kandydatów wpływają na markę pracodawcy.

Dlaczego warto?

Organizator konferencji
Grupa Most Wanted!

Magdalena Zamojska Karol Zamojski
Trener i współzałożyciel
#StyleSchool Experience Group 

Trenerka i współzałożycielka
#StyleSchool Experience Group 
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Program Konferencji
1 dzień 23 listopada 2017

 

 

 

 

 
 

 
 

8:30 – 9:00
Rejestracja i kawa powitalna

9:00 – 9:15
Prezentacja Grupy Most Wanted!

9:15 – 10:00
„Skuteczne budowanie zaangażowania – czyli jak badać
i zarządzać motywacją pracowników”.
Prelegentka:  Katarzyna Janas
•

 
  

 
 

Pytania z sali do prelegentki

Pytania z sali do prelegentki

10:00 – 10:15
Przerwa kawowa

10:15 – 11:00
„Mentoring w szpilkach, a może w krawacie…”
Prelegentka:  Alicja Gotowczyc 

•
 

Za kim jesteśmy gotowi podążać w pracy, w życiu?

Jak motywować siebie i innych do rzeczy codziennych 
i niezwykłych?

• Czy każdy może zostać charyzmatycznym liderem? Czy każdy 
ma potencjał na wybitnego sprzedawcę? Nie! Ale każdy 
może poznać tajniki motywacji 3.0.

• Jak rozwijać w sobie motywację i co ma ona wspólnego 
z wypaleniem zawodowym?

• Jak żyć w zgodzie z sobą, być szczęśliwym i spełniony zawodo-
wo i prywatnie?

• Jak zbliżać cele pracowników do celów organizacji?
• Jak się komunikować tak, aby budować zaangażowanie 

pracowników?

• Jak budować zaangażowanie w organizacji?
• Jakie korzyści można osiągnąć z budowania kultury dzielenia 

się wiedzą w biznesie.

 

11:00 – 11:15
Przerwa kawowa

Pytania z sali do prelegentki

12:15 – 13:00
Lunch

11:15 – 12:15
„Kompetencje miękkie - nowy benefit pracowniczy”

13:00 – 13:45
„Siła powitania. Czy onboarding może być początkiem końca 
pracownika w firmie?”

 

Prelegentka: Magdalena Malicka

 

Nastała era holistycznego przywództwa. Liderzy zaczynają 
rozumieć rolę umiejętności interpersonalnych. Rośnie świado-
mość umiejętności miękkich, które często determinują sukces 
lub porażkę w biznesie i w życiu osobistym.

 
 •

Przewlekły stres w miejscu pracy staje się współczesną 
epidemią. Koszty leczenia jego skutków rosną lawinowo. Żeby 
skutecznie przeciwdziałać przyczynie wypalenia, organizacje 
powinny zwrócić uwagę na systemowe rozwiązania i różnego 
rodzaju świadczenia, które mogą wpłynąć na zwiększenie 
komfortu w miejscu pracy.

 •

Polityka profilaktyki i kultury zdrowia może w znaczący sposób 
wpłynąć na zwiększanie wartości firmy i jej przewagi rynkowej. •
Rozwój kompetencji miękkich takich jak: komunikacja 
interpersonalna, psychologia zmiany i zarządzanie emocjami 
w zarządzaniu zmianą, budowanie silnej marki osobistej 
opartej na zdrowym poczuciu własnej wartości może mieć 
ogromny wpływ na jakość życia i poprawę samopoczucia 
pracowników w organizacji.

 
•

Prelegentka:  Maja Gojtowska 

•

 

Źle przeprowadzony program oboardingowy, a co za tym 
idzie nieprofesjonalne wprowadzenia pracownika do nowej 
organizacji może okazać się podejściem bardzo ryzykownym.

 

•

 

 Pracodawca na szali stawia bowiem całe zaangażowanie, 
z którym nowy pracownik wchodzi do firmy, a które najpew-
niej może stracić już w pierwszych tygodniach swojej pracy.

 

• Aż 33% kandydatów zaczyna szukać pracy, 6 miesięcy po 
rozpoczęciu nowych wyzwań zawodowych. Właściwie 
przeprowadzony program onboardingowy sprawia, że 
pracownicy wiążą się z organizacją na dłużej.

 

 

 

 

 

 

  

 

Pytania z sali do prelegentki

14:40 – 15:20 
„Praca czy sztuka? - o nowych strategiach znajdowania rozwiązań 
przez firmy”
Prelegenci:  Magdalena Zamojska, Karol Zamojski 

 

 

 

 

 
Pytania z sali do prelegentów

15:20 – 15:35
Przerwa kawowa

13:45 – 14:00
Przerwa kawowa

15:35 – 16:15 
„Budowanie marki osobistej w mediach społecznościowych”
Prelegentka: Anna Miotk 

•

 

Media społecznościowe - wartościowy kanał komunikacji 
biznesowej. 

• Najważniejsze serwisy i ich użytkownicy w świetle badania 
Gemius/PBI. 

• Zastosowanie mediów społecznościowych w budowaniu marki 
osobistej - jak wykorzystywać poszczególne serwisy. 

• Marki osobiste w social mediach - przykłady dobrych praktyk 
z polskiego rynku. Praktyczne wskazówki.

 

 Pytania z sali do prelegentki

 

14:00 – 14:40 
„Zarządzanie doświadczeniami kandydatów a employer branding”
Prelegentka: Anna Mikulska

•

 

Jak doświadczenia kandydatów wpływają na markę 
pracodawcy.

• Dlaczego nie tylko rekruter i EB-owiec odpowiadają za markę 
pracodawcy.

• Jak skutecznie projektować „wow-experience”, czyli wyjątko-
we doświadczenia kandydatów.

• Show me the money, czyli o tym, czy to się opłaca. 

 Pytania z sali do prelegentki

16:15 – 16:30 
Losowanie nagród i zakończenie konferencji.

• Zarządzanie talentami - moda czy prawdziwe poszukiwanie 
zasobów?

• Talent i jego poszukiwanie.

Talent nie rozwija się w samotności - czyli rola organizacji.

 

• Ja i mój talent.

 

 

 
 

 

-
Tworzenie programów czyli środowiska wzrostu.-
Badania wartości w organizacji i ich wpływu na sukces.-

Antropologia i metaforyka talentu.-
Kim jest człowiek utalentowany?-
Talent i jego waga.-

Skąd wiem, że mam talent?-
Co mogę dzięki talentom?-
„Ja utalentowane” - „ja zawodowe”?-

 
 

Jak pokazywać talenty? - nazywanie, rysowanie,opowiadanie.-

Ćwiczenie: “MTA - obraz talentu”.-

Jednym z kluczowych problemów organizacji w czasach płynnej 
nowoczesności i mobilności, jest zdolność do adekwatnego zaprzę-
gania talentów do właściwych zadań. Pracownicy często nie 
potrafią precyzyjnie zdefiniować swoich umiejętności w kontekście 
określonych zadań celowych organizacji. Zaś organizacje nie 
posiadają uporządkowanych i powtarzalnych metod diagnozowa-
nia i analizowania talentów wśród pracowników.
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Budowa marki osobistej rekrutera - podstawą skutecznej rekrutacji.

 
 
 

 

Przed szkoleniem:

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jak:

Ocena dotychczasowego doświadczenia uczestników w obszarze szkoleniowym.

Omówienie elementów, które przekładają się na silną markę rekrutera.
Przeprowadzenie analizy swojego profilu w Internecie.
Stworzenie indywidualnego planu działania.

Program Warsztatu
2 dzień 24 listopada 2017

Prowadząca: Maja Gojtowska

 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

•
Ustalenie potrzeb i oczekiwań uczestników względem szkolenia.•

•
Omówienie korzyści płynących z silnej marki rekrutera.•

•
•

Jak zabrać się do jej planowania?
Jakie narzędzia trzeba wziąć pod uwagę?

•
Dlaczego rekruter powinien dbać o swoją markę w social media?•

•

W dobie mediów społecznościowych nie tylko rekruterzy prześwietlają kandydatów. Coraz częściej 
w trakcie procesu rekrutacyjnego to kandydaci sprawdzają kto jest po drugiej stronie. Świadome 
kształtowanie swojego wizerunku w Internecie pozwoli w wielu przypadkach przyciągnąć do siebie 
lepszych i bardziej wartościowych kandydatów. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się od czego 
zacząć analizę swojego wizerunku w sieci oraz jak go formułować.

9:00 – 9:15
Powitanie
(przedstawienie trenera, uczestników oraz omówienie
agendy spotkania)

9:15 - 10:30

•

•

•

Marka osobista rekrutera - definicja i podstawowe
informacje
Ćwiczenie + dyskusja

•

•

Zasada golden circle w tworzeniu marki osobistej
rekrutera
Ćwiczenie + dyskusja

• Przygotowanie planu własnej strategii marki osobistej
uczestników oraz jego analiza.

10:30 – 10:40
Przerwa kawowa

10:40 – 12:00

12:00 – 12:30
Lunch

12:30 – 14:00
• Strategia tworzenia marki osobistej

14:10 – 15:30

• Zasada 6 kroków: analiza sytuacji wyjściowej, cele,
odbiorcy, przekazy, taktyka, monitoring

14:00 – 14:10
Przerwa kawowa

15:30 – 16:00
• Podsumowanie
• Sesja Q&A

Agenda
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Prelegenci 

Katarzyna Janas
Założycielka Instytutu Durkalskiego RMP Polska, jedynego w Polsce licencjono-
wanego partnera profesora Stevena Reissa.  Ekspert z zakresu motywacji, 
w swojej pracy wykorzystuje Reiss Motivation Profile - narzędzie do pomiaru
i analizy motywacji wewnętrznej.

Employer brandingiem zajmuje się od 2003 roku, pracowała w tym obszarze 
w korporacjach z branży konsultingowej i FMCG. Jest współzałożycielką agencji 
MJCC, specjalizuje się w prowadzeniu projektów badawczych i strategicznych 
związanych z employer brandingiem i budowaniem zaangażowania. Wraz ze 
swoimi klientami zdobywała nagrody takie jak Employer Branding Excellence 
Awards, Złote Spinacze czy Pióro Roku.

Menedżer i współzałożycielka #StyleSchool Experience Group. Od 18 lat 
Trenerka w dziedzinie komunikacji behawioralnej (pozawerbalnej i Neurolingwi-
styki    w procesach relacyjnych (negocjacyjnych, sprzedażowych i rekrutacyj-
nych. Master Trener, Coach i Mentor w zakresie szeroko pojętego rozwoju. 
Praktyk biznesowy w zakresie tworzenia projektów zarządzania systemowego 
i wdrażania. Specjalista w zakresie autoprezentacji i wystąpień publicznych. 
Ekspert współpracujący z TVN Style i TVN w zakresie zmiany osobistej uczestników 
programów „W poszukiwaniu piękna”, „Sablewskiej sposób na modę”, „Sablew-
skiej Sposób na”.

Menedżer i współzałożyciel #StyleSchool Experience Group, marki zajmującej 
się między innymi diagnostyką biznesową, planowaniem strategicznym 
i szkoleniami wdrożeniowymi dla średnich i dużych przedsiębiorstw oraz organiza-
cją konferencji naukowo-biznesowych. Filozof i ekonomista, założyciel Szkoły 
Filozofii Karola Zamojskiego. Od kilkunastu lat wykładowca, min. w Wyższej Szkole 
Gospodarki w Bydgoszczy i Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. 
Praktyk biznesu, przedsiębiorca, doradca i mentor zarządów przedsiębiorstw 
gł. w zakresie planowania strategicznego oraz strategii negocjacyjnych, członek 
zespołów eksperckich przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowgo. Wieloletni 
ekspert do spraw wizerunku politycznego. Specjalista w dziedzinie wystąpień 
publicznych i medialnych. Trener biznesowy i specjalista ds. zarządzania 
strategicznego.

Szef programowy Studia Komunikacji, Rozwoju i Zmiany (SKRZ), wykładowca na 
Akademii Leona Koźmińskiego, master business&life coach supervisor, trener, 
szkoleniowiec, praktyk biznesu. Po latach pracy w korporacjach i osobistej 
przemianie, postanowiła jako wykładowca, trener, coach i praktyk biznesu 
dzielić się swoim doświadczeniem i wiedzą z innymi, inspirując ich do zmiany, 
pokonywania słabości oraz realizacji marzeń i planów.

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

Wierzy, że firmy powinny traktować swoich pracowników przynajmniej tak 
dobrze, jak klientów. Ekspert w zakresie PR i komunikacji wewnętrznej z 8-letnim 
doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych organizacjach i agencjach 
public relations. O skutecznym budowaniu wizerunku pisze na swojej stronie 
www.gojtowska.com.

Współzałożyciel i Prezes Forum Mentorów, wieloletni menedżer specjalizujący się 
w obszarze sprzedaży i rozwoju kadry menadżerskiej w międzynarodowych 
firmach. Certyfikowany RMPMaster (RiessMotivationProfile), Biznes Coach (ICC, 
EricksonCollege ICF). Prowadzi programy mentorskie w kraju i za granicą, 
współpracuje z prof. Davidem Clutterbuckiem - światowym autorytetem 
w mentoringu.

Alicja Gotowczyc

Karol Zamojski
Magdalena

Zamojska

Maja Gojtowska

Anna Mikulska

Magdalena
Malicka

Od 2014 jest dyrektorem ds. komunikacji w firmie Polskie Badania Internetu. 
Równocześnie pracuje jako nauczyciel akademicki w Instytucie Dziennikarstwa
i Edukacji Medialnej UKSW. Jej doświadczenia zawodowe obejmują też kierowa-
nie rozwojem systemu monitoringu mediów oraz konsulting PR. Doktor nauk 
humanistycznych w zakresie nauki o polityce, wcześniej ukończyła studia 
magisterskie z socjologii na Uniwersytecie Gdańskim. Trenerka biznesu, prowadzi 
szkolenia z zakresu marketingu i PR. Autorka książek “Badania w public relations”, 
“Skuteczne social media”, „Nowy PR”, licznych publikacji w mediach 
branżowych oraz bloga www.annamiotk.pl.

Anna Miotk
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ZGŁASZAM PŁATNE UCZESTNICWO W KONGRESIE NASTĘPUJĄCYCH OSÓB

Imię i nazwisko Stanowisko NIP E-mail Telefon Koszt  
uczestnictwa

  

          Konferencja  
          299 zł + VAT

          Warsztat
          490 zł + VAT

          Warsztat 
          590 zł + VAT

          Konferencja  
         299 zł + VAT

          Warsztat
          490 zł + VAT

          Warsztat 
          590 zł + VAT

          Konferencja  
          299 zł + VAT

          Warsztat
          490 zł + VAT

          Warsztat 
          590 zł + VAT

  EINZCĄŁ TZSOK

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji przez Grupę Most Wanted! Sp. z o.o. na podany adres e-mail

Oświadczam, że zgłoszeni uczestnicy szkolenia wyrażają zgodę na wykorzystanie wizerunku przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o.  
z siedzibą w Warszawie przy ul. Flory 3/2, w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z   organizacją szkoleń lub 

przez Grupa Most Wanted! Sp. z o.o. i obejmuje takie formy publikacji jak: udostępnienie na stronie internetowej oraz zamieszczenie  

PŁATNOŚĆ 
Prosimy dokonać wpłaty wyżej wymienionej kwoty i przesłać kopię dowodu wpłaty najpóźniej do 

15.11.2017 r. do godziny 16.00. Należność prosimy wnieść na konto:

mBank 71 1140 1010 0000 5571 0600 1001
Grupa Most Wanted! Sp. z o.o., ul. Flory 3/2, 00-568 Warszawa

W przypadku nie odwołania uczestnictwa w kongresie/warsztacie do dnia 15.11.2017 r. do godz. 16:00 

zostaną Państwo obciążeni pełnymi kosztami uczestnictwa. Odwołanie zgłoszenia wymaga zachowania 

formy pisemnej. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania konferencji oraz zmian w programie z 

przyczyn niezależnych od organizatora.

Cena kongresu obejmuje: uczestnictwo w całodziennym wydarzeniu, lunch oraz przerwy kawowe.  

Materiały szkoleniowe zostaną udostępnione w wersji elektronicznej po wydarzeniu.

Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do otrzymywania faktur VAT.

Prosimy wypełnić formularz i przesłać pod adres kongres@mostwanted.pl
lub pod nr faxu: +48 22 825 52 35

UWAGI
Uczestnictwo płatne.

Przesłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwier-

dzeniem udziału w wydarzeniu!

Uczestnictwo będzie potwierdzone przez Organizatora 

zwrotnym e–mailem. Pierwszeństwo w zgłoszeniu mają 

PIECZĄTKA PODPIS OSOBY UPOWAŻNIONEJ

Umowa/Zgłoszenie
Warszawa, 23-24 listopada 2017

klienci 
MW!

pozostali 
uczestnicy

klienci 
MW!

pozostali 
uczestnicy

klienci 
MW!

pozostali 
uczestnicy

zgłaszam uczestnictwo w kongresie *do ceny należy doliczyć 23% VAT.

lit. c) ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług z pózn. zm.)


