V A B I L O
Spoštovani!
Društvo za kadrovsko dejavnost Pomurja v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje
organizira dogodek, ki bo v četrtek, 5.4.2018, s pričetkom ob 12. uri, v prostorih DOSORjeve knjižnice (4. nadstropje), naslov: DOSOR d.o.o., Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci.

Program:
Od – do

12.00 – 12.30

Zbiranje udeležencev

Od – do

12.30 – 13.00

DOSOR-jev projekt Bukvarna

Predstavitev DOSOR-ja ter projekta DOSOR-jeva Bukvarna.
DOSOR-jeva Bukvarna je dobra praksa internega izobraževanja zaposlenih, nagrajena z
Bronastim priznanjem za inovacije s strani Pomurske gospodarske zbornice.
Predavateljica: Mateja Hauser, direktorica DOSOR d.o.o.
13.00 – 13.30

ODMOR za kosilo

Od – do

DOSOR – Družini prijazno podjetje

13.30 – 14.00

Predstavitev Certifikata družini prijazno podjetje.
Dosor je imetnik certifikata družini prijazno podjetje. Z izvajanjem aktivnosti na področju
usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja sodelavcev družba daje poudarek vrednotam
kot je družina, prosti čas in zadovoljstvo zaposlenih.
Predavateljica: Breda Sovič, vodja kadrovsko splošnih zadev v Dosorju
Od – do

14.00 – 14.30

Dobre prakse sodelovanja ZRSZ z delodajalci pri
zagotavljanju kadra

Predstavitev dobrih praks sodelovanja Zavoda RS za zaposlovanje z delodajalci pri
zagotavljanju kadra in aktualni ukrepi Aktivne politike zaposlovanja.
Predavateljica: Stanislava Perčič, direktorica Območne službe M. Sobota
Od – do

14.30 – 15.00

Voden ogled DOSOR-ja

Tema je primerna za:
vse, ki se pri svojem delu ukvarjajo s kadri, zaposlovanjem, razvojem kadrov, vodenjem,
direktorjem in drugim zainteresiranim.
Dogodek je za člane društva in drugih kadrovskih društev v okviru Slovenske
kadrovske zveze brezplačen.
V času zbiranja udeležencev bo možno poravnati članarino oziroma se včlaniti.
Letna članarina je 20 € oz. 10 € za študente.
Članarina se lahko predhodno nakaže tudi na naš transakcijski račun društva pri NLB
Murska Sobota:
02340-0087592838, ter na dogodku predložite potrdilo o plačani članarini.
Prosimo, da ob prijavi sporočite tudi kakšno kosilo želite (klasično ali vegetarijansko).
Cena je 5 € in jo sami poravnate v jedilnici.

Zaradi lažje organizacije vas naprošamo za potrditev udeležbe na mail:
metka.soos@arcont.si ali po tel. 02 56 44 206
breda.sovic@dosor.si ali po tel. 02 568 47 33

Rok za prijave: 30.3. do 10. ure

Vljudno vabljeni

M. Sobota, 15.3.2018
Društvo za kadrovsko dejavnost Pomurja
Metka SVETEC ŠOOŠ, predsednica
Breda Sovič, članica IO
Stanislava Perčič, članica IO

